
Dette bør du sjekke jevnlig 
 

Røykvarsler, brannslokking, rømning 

- Sjekk at røykvarsler virker og bytt batteri hvis nødvendig  
- Sjekk slokkeutstyret i boligen; er det i god stand, er pulverapparatene kontrollert, er alt merket, vet 
alle i husstanden hvor det er og hvordan det brukes 
- Gjennomfør rømningsøvelse med alle i husstanden fra alle etasjer om dagen og natten. Avtal et fast 
møtested utenfor boligen 

Brennbare ting 

- Rydd trapperom, ganger, garasjer og andre fellesarealer for brennbare ting som kan friste en 
ildspåsetter  
- Filler med brannfarlige væsker må kastes/oppbevares på en forsvarlig måte  

Lamper, ledninger, elektrisk anlegg 

- Det må aldri brukes sterkere lyspærer enn det lampene er beregnet for. Mørke skjolder på 
lampeskjermer kan være et tegn på lyspæren er for sterk. 
- Unngå å bruke løse dobbeltkontakter. Få en elektriker til å ettermontere flere stikkontakter 
- Sjekk at sikringer, koblingsbokser, støpsler og brytere ikke er unormalt varme  
- Autorisert personell bør gjennomføre kontroll av elektriske installasjoner og utstyr hvert 5. eller 10. år 
med påfølgende oppretting av eventuelle feil og mangler 

Fett 

Vask avtrekkskanal på kjøkken  

Sluk, avløp 

- Kontroller at det ikke er lekkasje på avløpsrør fra oppvaskbenk, servant, badekar o.a. 
- Rens sluk på badet. Benytt børste om nødvendig. Unngå bruk av kjemiske rensevæsker 
- Vask under badekar 
- Finn stakepunkt og sørg for at luken inn til avløpsrøret lar seg åpne og ikke er tildekket av plater, tapet 
eller lignende. Luken bør skiltes med "inspeksjonsluke" 

Vannledninger 

Se over vann- og avløpsledninger til vaskemaskin og oppvaskmaskin. De skal være festet til vegg eller 
annen fast gjenstand. Skift ledninger dersom de er sprø eller det er antydning til hull 

Vannkraner 

- Skru igjen og åpne hovedkran for å teste at den holder tett. Denne kranen må være godt merket  
- Kontroller at tappekraner ikke lekker fra pakninger eller andre steder 

Fukt 

- Se etter tegn på fuktskader på bad (missfarging, sprekker i vinylskjøter, løse fuger).  
- Kontroller at det ikke er sprekker/hull i gulv og veggbekledning 



 


