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Sak  Brannsikkerhet. Oppfølging. 

  Bakgrunn 

Styret i Nordraaks gate 3 er lovpålagt å informere om brannvern, utføre 

kontroll, og gjøre eiere oppmerksomme på nødvendige utskiftninger. 

 

På beboermøte 25.04.2019 ble det orientert om mottatt rapport fra Norsk 

Brannvern AS, om utført befaring i leiligheter, fellesarealer og garasje. 

Befaringene foregikk i to omganger/dager i april 2019. Styret i N3 har også 

vært i kontakt med Oslo Brann og redningsetat. 

  Fellesarealer og garasje 

For bygårder som er bygget senere enn 1920 er det anbefalt med et eget 

brannvarselsanlegg i fellesareal, men dette er ikke pålagt oss i N3. Vi har ikke 

noe slikt anlegg idag, men det finnes kjøpt nye trådløse brannvarselsanlegg 

som styret vil vurdere. Dette er ulike løsninger som kan monteres i 

garasje/fellesanlegg og/eller i leilighetene. 

  Leiligheter 

Det følger av forskrifter at det i hver boenhet skal være montert røykvarsler og 

håndslokningsutstyr som fungerer. For å ivareta brannsikkerheten er det 

derfor gjort en avtale med Norsk Brannvern AS om årlig kvalifisert kontroll, 

ettersyn og vedlikehold i samtlige leiligheter. Dette arbeidet resulterer i en 

rapport som omhandler status, mangler og forslag til utbedringer. Batteri i 

brannvarslere kontrolleres/byttes, men om kontroll krever utskiftning av 

sluktningsapparat må eier besørge dette selv, jf vedtektene for sameiet §8. Det 

er opp til hver enkelt eier hvor man vil kjøpe evt ny røykvarsler og manuelt 

håndslokkingsutstyr. 

  Manuelt sluktningsutstyr 

Eier skal sørge for at boenheten er utstyrt med minst ett av følgende slokke-

utstyr, som kan brukes i alle rom; 

a) brannslange med 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 21A  

e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet  

 

Dersom boenheter har mangler også ved neste års befaring, eller ikke blir 

befart da, vil styret måtte besørge at forholdene kommer i orden, og eier vil bli 
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fakturert for den fulle kostnaden. 

 

Dette infoskrivet har fokus på leilighetene. Fullstendig sluttrapport fra Norsk 

Brannvern AS kan fåes ved å kontakte styret. 

 

Branninstruksen ligger vedlagt og omhandler bla. rømningsveier, varsling ved 

brann, oppsamlingspunkt, og oppbevaring av brannfarlig materiale. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 

Sameiet Nordraaks gate 3 

  

 


