Veileder for branntilsyn i driftsbygninger ‐ krav og anbefalinger
Krav til egenkontroll
Bonden skal kunne framlegge dokumentasjon på at internkontroll er gjennomført i hht. KSL‐
matmerks krav (Kvalitetssystem i landbruket) eller tilsvarende.
Krav til el‐anlegg
Mattilsynets holdforskrifter for storfe, høns og kalkun samt velferdsforskrift for hest og småfe har
følgende krav til vedlikehold av elektriske anlegg:
 Dyreholder, stalleier eller den ansvarlige for stallanlegget og eier eller annen med ansvar for
dyrene skal sørge for at det gjennomføres faglig kontroll av elektrisk anlegg minimum hvert
3. de år.
 Tekniske innretninger som brukes i husdyrrommet for fe og svin skal kontrolleres minst en
gang daglig.
I hht. Velferd‐ / holdforskriftene skal det gjennomføres el‐kontroll hvert tredje år i alle nye
driftsbygninger.
I forbindelse med egenkontrollen skal kabler, deksler, brytere, lysarmaturer og elektrisk utstyr for
øvrig følgende sjekkes for unormal varme, svimerker, knitrelyder, knuste lokk og andre synlige
defekter.
Skrusikringer skal etterskrus og sjekkes for varmgang. Skapet skal holdes ryddig og døren lukkes.

Krav til brannsikring av husdyrrom
Krav til brannvarsling i husdyrrom
Generelt er det krav om egnet (FG‐godkjent) brannvarslingsanlegg for besetninger med mer enn: 30
storfé, 200 fjørfé, 10 hester og 30 småfé. Fra og med 01.01.11 gjelder påbudet også der det er 10
purker eller råner og/eller 60 slaktegris eldre enn 10 uker. Les mer om dette hos Regelhjelp.no på
Husdyrbygninger – jordbruk.
For småfé og gris er det fritak om det er ”åpenbart unødvendig”. Se egen omtale av brannsikring og
alarm i husdyrrom, med utdyping av hva som regnes som ”åpenbart unødvendig” for småfé i
artikkelen fra Mattilsynet om Brannsikring og alarm i husdyrrom
Stein E. Fiskum, seniorådgiver i Mattilsynet kan kontaktes på tlf 23 21 65 80 for spesielle avklaringer.
I hht. den nye Plan‐ og bygningsloven skal det brannalarmanlegg i alle nye driftsbygninger med
husdyrrom. Øvrige bygninger skal ha brannalarmanlegg dersom det vurderes at brannfaren er stor.
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Inndeling i brannceller
Hvis brannseksjonering er som følger, så er kravene å anse som oppfylt:

Der det er flere husdyrrom i samme bygning bør hvert enkelt husdyrrom utføres som egen
branncelle.
Rømningsveier
Det bør være minst to uavhengige rømningsveier, fra hvert husdyrrom, der minst en går direkte ut i
det fri. Rømningsveienes bredde bør tilpasses husdyrenes størrelse.

Verksted
Gulvet skal være av ubrennbart materiale. Vegger og himling skal utføres med overflatemateriale
IN1. Det skal være minst ett håndslukkeapparat i verkstedet.

Garasje
Hvis kjøretøyet har hovedstrømbryter, er det krav om ubrennbart gulv under kjøretøyet og en meter
til siden. Det skal være minst ett håndslukkeapparat i garasjen.
Hvis kjøretøyet ikke har hovedstrømbryter, må gulvet være av ubrennbart materiale. Vegger og
himling må være utført med overflatemateriale IN1.

Slukkeutstyr generelt
Brannslange er et godt slukkemiddel, men fordi det ofte kan være kuldegrader i driftsbygninger,
anbefales følgende i tillegg: Minst ett 6 kg ABC‐apparat i bygninger inntil 300 m3. Bygninger mellom
300 og 600 m3 bør ha to stk apparater. For bygninger over 600 m3 anbefales det minimum tre stk
apparater.
Visuell kontroll (NS 39 10)
Brannslukkingsapparatene bør kontrolleres av eier minst fire ganger i året: At sikringen er intakt, at
manometernåla står på grønt og at apparatet legges inntil øret vendes.
Faglig kontroll skal utføres en gang i året. Service skal gjennomføres hvert femte år.
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