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Brannsikker hytte

Røykvarslere
Boligbranner som tar liv skjer som 
regel om natten. Med fungerende 
røykvarslere får du og andre som   
oppholder seg i huset, mulighet til 
å komme dere ut. 

Påbudt
Sjekk røykvarslerne med jevne 
mellomrom og gjør det til en  
huskeregel å ta med nytt batteri 
når du handler til ferien.

I taket
Plassering av røykvarslere er svært 
viktig for hvor raskt de reagerer på 
røyk:

• Det skal være minst én 
røykvarsler i hver etasje.  
• Røykvarslere skal monteres 
i taket og minimum 50 cm fra 
vegg.
• I hus med flere etasjer bør  
du montere varslerne nær          
trappene.
• Varslerne bør monteres i 
rømningsveiene, for eksempel 
i ganger som knytter flere rom 
sammen.
• Du skal kunne høre alarmen 
tydelig i oppholdsrom og på   
soverom når dørene er lukket.  

Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i van-
lige boliger? Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. 
Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste 
brannstasjon, er det viktig å stille samme krav til brannsikkerheten 
der som hjemme.  

I følge ny forskrift skal derfor feieren sjekke brannsikkerheten og feie 
skorsteinen på alle hytter og fritidsboliger. Ta kontakt med brann-
vesenet i området der din hytte/fritidsbolig ligger, hvis du lurer på 
når dette skjer hos deg.



Slokkeutstyr 
Det er påbudt med manuelt    
slokkeutsyr på alle hytter og fri-
tidsboliger. Det må være plassert 
lett tilgjengelig og nær der du 
sover. 

Alle i boligen må vite hvor slokke-
utstyret befinner seg og hvordan 
det brukes. 

Pulverapparat
Pulverapparat (minimum 6 kilo) 
kan brukes på alle typer branner. 
Det tømmes på 10-20 sekunder. 

Sjekk pulverapparatet når du 
kommer på hytta:

• Sjekk at manometerpilen står 
på det grønne feltet. 

• Sjekk at plomberingen er 
intakt og at det ikke er skader 
på apparatet. 

• Sjekk at ikke noe er dyttet inn 
i slangen slik at den er tett.  

• Snu apparatet på hodet noen 
ganger til du kjenner/hører 
at pulveret er løst og ikke har 
klumpet/festet seg.

TIPS OM SLOKKEMIDLER 

Brannteppe kan brukes på små 
branner i startfasen. Ikke ta bort 
teppet før du er sikker på at  
brannen er helt slokket. 

Slokkemiddel på sprayboks kan 
du bruke ved små branner og 
branntilløp. Boksen er enkel å 
håndtere og lett å bære med seg. 
Se bildet under.

Disse produktene er ikke         
godkjent som det eneste slokke-  
middel i en bolig, men kan være 
fint å ha i tillegg. 



UNNGÅ BRANN!

Tips: Skrusikringer bør jevnlig 
skrus til. Kjenn etter at sikringene 

ikke er unormalt varme.

Tips: Bare bruk flyttbare oljeovner 
og vifteovner som tilleggsopp-

varming. Ha disse under oppsyn og 
bare når du er våken. 

Rømningsveier
Tenk på hvordan du skal komme 
deg ut av hytta hvis det begynner 
å brenne. Mange har omkommet 
mens de har forsøkt å rømme      
gjennom rom med mye røyk.  
Røyken er svært giftig.

I hytter og fritidsboliger er ofte 
vinduer og terrassedører alter-
nativ rømningsvei. Derfor er det 
viktig at du ikke bruker rømnings-
veiene som lagringsplass for 
brennbare saker, slik som barne-
vogner, møbler og rot. Da blir det 
vanskelig å komme seg ut hvis du 
har panikk og det er mørkt. På 

Måk frem rømningsveien din!

hytter må du passe på at ikke snø 
eller andre ting sperrer rømnings-
veiene. 



Fyr riktig
Ha alle trekkventilene åpne når du 
tenner i peisen eller ovnen. Når 
det er god varme i ovnen kan du 
skru ned trekken til det brenner 
med rolige flammer.

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. 
Beksot og tjære vil samle seg pipa 
og kan begynne å brenne.
 
Skorstein og pipe
Det er ditt ansvar å sørge for 
å holde skorsteiner, piper og            
ildsteder (peis og ovn) i orden. 

Se etter sprekker og tegn på at 
skorsteinen eller ildstedet kan 
være ødelagt. Hvis du er usikker, 
ta kontakt med brann- og feier-     
vesenet i kommunen der du bor.

Slik fyrer du riktig:
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 
     når du fyrer. 
5. Ikke fyr med søppel!

UNNGÅ PIPEBRANN

Er du så uheldig å få en pipebrann, så steng ventiler og luker til skorsteinen. 
Ring brannvesenet! Bruk vann eller brannslokkeapparat hvis brannen 
sprer seg til huset rundt skorsteinen. Slokking av selve pipebrannen bør du 
overlate til brannvesenet, men hvis de er langt unna kan du prøve å dempe 
brannen med et pulverapparat mens du venter.

Husk at du ikke må sette deg selv eller andre i fare. Du må alltid komme 
deg ut før det blir farlig å oppholde seg inne.

Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av feieren. 



På hytter brukes ofte propan 
til oppvarming, matlagning og 
kjøleskap, i tillegg til grill og        
terrassevarmer.

Gassvarsler 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. 

Propan er en tung gass som ved 
en lekkasje legger seg langs gulvet. 
Ved propanlekkasje er en liten 
gnist fra det elektriske anlegget 
nok til at det blir eksplosjon og 
brann. 

Gass på hytta Sjekk for støv
Gassutstyr som ikke er brukt på en 
stund, kan bli tett av støv, spindel-
vev og lignende. Da vil ikke gassen 
brenne skikkelig, og det dannes 
kullos som kan føre til kvelning.

Kontroller og rengjør gassutstyret 
med jevne mellomrom for å unngå 
dette. Brennere som er nær gulvet 
er spesielt utsatt, for eksempel 
under gassdrevne kjøleskap. Sjekk 
spesielt at luftinntaket ved dysen 
er fri for støv. Trekk frem kjøle-
skapet og støvsug forsiktig på bak-
siden. Hvis du ikke har støvsuger 
på hytta kan du også blåse kraftig 
for å fjerne støvet.

Kullosforgiftning
Dersom du bruker gassapparater 
innendørs med dårlig lufting, kan 
forbrenningen føre til at oksy-
genet forbrukes slik at personer 
som oppholder seg i rommet kan 

bli kullosforgiftet og 
kvalt. Det skumle med 
kullos er at du gradvis 
vil bli trøtt og sliten, 
og etter hvert ute av 
stand til å håndtere 
situasjonen før du 
blir kvalt. Kullos er 
luktfri og vanskelig å          
oppdage, særlig når 
man sover. 

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



Gassgrill
Slik bruker du gassgrillen sikkert:

• Når du tar frem grillen om 
våren, må du sjekke at slangen 
er hel og uten sprekker. Gni 
såpevann (oppvaskmiddel) 
utvendig på slangen. Det vil da 
boble ved eventuell lekkasje. 
• La flasken stå oppreist ved 
siden av grillen, ikke stående 
eller liggende under grillen.
• Flasken bør byttes i friluft    
eller der det er god ventilasjon.
• Skulle det oppstå brann: 
Steng ventilen!

Monter en CO-varsler hvis du 
bruker slike innretninger. 

Ikke på soverommet
Flyttbare gassapparater må du 
bare bruke under oppsyn og i godt 
ventilerte rom og aldri på soverom. 
Plasser slike apparater minst én 
meter fra brennbart materiale.

Oppbevaring av gass
Det er tillatt å oppbevare 2 x 11 
kg gassbeholdere i en bolig uten å 
måtte sende søknad om dette. 

Det er ikke tillat å plassere gass i 
kjeller eller på loft. Du må heller 
ikke plassere gassbeholdere på ste-
der hvor den kan utsettes for høy 
varme, slik som i solveggen eller i 
bilen en varm sommerdag. 

Bildet viser korrekt plassering av gassflaske 
i forhold til grillen. Gassflasken må ikke 
plasseres under grillen. Dryppende fett fra 
maten kan antenne flasken. 



Lær deg nødnummeret til 

brannvesenet!
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