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Informasjon til bygningseiere 
Som følge av den pågående krigen i Ukraina er det forventet et økende behov for 
innkvartering av flyktninger her i Norge. Regjeringen har vedtatt midlertidig kollektiv 
beskyttelse av Ukrainske statsborgere og det jobbes kontinuerlig med å finne 
løsninger for asylmottaksplasser. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
har presisert viktigheten av å ivareta brannsikkerheten ved slik innkvartering.      

Follo brannvesen ønsker å minne bygningseiere som tar imot flyktninger på forhold 
man bør være oppmerksom på. 

Samarbeid mellom beboer og eier 

I en normalsituasjon er brannvern et samarbeid mellom beboer og eier av bolig. 
Beboer skal vedlikeholde røykvarslere og slokkemidler samt melde ifra til eier om 
mangler ved boligen.  

Flyktningene er i en vanskelig situasjon og det er nærliggende å tro at situasjonen, 
sammen med andre faktorer som språk og kjennskap til regelverket, vil påvirke 
samarbeidet. Det er dermed ekstra viktig at eier ivaretar sin plikt til å sørge for at 
boligen har nok røykvarslere og slokkemidler ved innflytting. Reglene for dette finnes 
i Forskrift om brannforebygging § 7 

§ 7 Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig 

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et 
tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, 
som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen 
skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. 

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende 
slokkeutstyr som kan brukes i alle rom: 

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet 
vannforsyningsnett 

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver 
c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter 
d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A 
e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet. 



Follo Brannvesen IKS - Brannforebyggende seksjon 
Vår ref.: 2022/1290 -    Side 2 av 3 

 

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir 
kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at 
de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.  
 

Rømningsveier og sikkerhetsinnretninger  

Bygningseier er ansvarlig for at bygget/rom som tilbys er godkjent for boligformål og 
har nok rømningsveier. Hva som er nok rømningsveier avhenger av type bygning. 
Plan og bygningsmyndigheten i kommunen kan svare på hvilke regler som gjelder for 
det enkelte bygg.  

Dersom bygget har brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, nød- og ledelys, 
brannventilasjon eller andre sikkerhetsinnretninger mot brann må bygningseier sørge 
for kontroll og vedlikehold av disse. Om byggverket har stått tomt anbefaler 
brannvesenet at det gjennomføres egenkontroll/ettersyn av alle 
sikkerhetsinnretningene før man gjenopptar bruken av bygget.  

Nødnummer og gass 

I Ukraina har nødetatene andre telefonnummer enn i Norge. Vi oppfordrer 
bygningseier til å henge opp informasjon om de norske numrene:  

Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 

I Ukraina er det vanlig med bruk av gass til matlaging og for oppvarming av bygg. 
Innkvarterte kan derfor ha behov for introduksjon til sikker bruk av elektriske komfyrer 
og elektriske varmeovner.  

 

Vi i brannvesenet ønsker lykke til med den viktige innsatsen dere gjør for Ukrainere i 
en vanskelig situasjon.  

Har dere spørsmål til brannsikkerheten kan dere kontakte vår forebyggende avdeling 
på telefon 64 85 10 00 eller post@follobrannvesen.no 

 

Med vennlig hilsen 

Dag Christian Holte 
Brannsjef      Geir Christer Mjøsund 
       Avdelingsleder Forebyggende 

 

Dokumentet er elektronisk og inneholder derfor ikke signatur. 
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Vedlegg 

1 Informasjon til bygningseiere 

2 Nodnummerplakat-Ukrainsk-og-engelsk-med-nasjonal-brannvesenlogo 

 


