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Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité
vedrørende
Brannfarlige varme arbeider

Sikkerhetsforskrift i brannforsikringsavtalen
Forsikringsselskapenes fellesorgan Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) koordinerer
forsikringsselskapenes bruk av sikkerhetsforskrifter for å redusere brannrisikoen ved varme
arbeider. Sikkerhetsforskrifter er i praksis et påbud i en forsikringsavtale om at bestemte tiltak
skal gjøres for å forebygge eller begrense skade. Slike sikkerhetsforskrifter kommer altså som
et tillegg til kravene i offentlige lover og forskrifter.
De fleste bøndene har sikkerhetsforskrifter for varme arbeider i sin brannforsikringsavtale.
Hovedtrekkene i disse sikkerhetsforskriftene er gjengitt i denne informasjonen i de tre avsnittene
”Definisjon”, ”Forholdsregler” og ”Sertifikat”. Se egen forsikringsavtale for de
sikkerhetsforskriftene som gjelder egen gård.
Denne informasjonen fra Landbrukets brannvernkomité gjelder kun gårdsvirksomheten. Ved
annen næringsvirksomhet enn gårdsdrift, vises det til forsikringsavtalen(e) for slik
næringsvirksomhet.

Definisjon
Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-,
reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming,
sveise, skjære-, lodde og/eller slipeutstyr.
Kommentar:
De fleste selskapene bruker denne definisjonen på varme arbeider.

Forholdsregler
Følgende forholdsregler skal ivaretas:
- arbeidsstedet og de nærmeste omgivelsene skal være ryddet for brennbart avfall.
- alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller
beskyttet.
- brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet.
- åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet.
- godkjent slokkeutstyr, min. 2 stk. 6 kg. ABC-håndslokkeapparat eller brannslange med
diameter 1 tomme påsatt vann frem til strålerøret skal være plassert lett tilgjengelig på
arbeidsplassen.
- brannvakt skal være til stede under arbeidet, under pauser og minst en time etter at
arbeidet er avsluttet.
Kommentar:
Forholdsreglene er anvisninger på det som skal gjøres for å unngå brann. Teksten avviker noe fra
selskap til selskap.
Noen selskaper skriver følgende for å unngå antennelse av brennbart materiale:
- Omgivelsene må undersøkes, brennbart materiale fjernes, arbeidsstedet avskjermes med
ubrennbare plater, våte sekker eller lignende.
Noen selskaper skriver følgende om orden og renhold:
- Brennbart avfall og avfall som kan selvantenne skal legges i egne beholdere av flammefast
materiale med selvlukkende lokk, eller straks fjernes til betryggende sted.

Sertifikat
Varme arbeider for andre enn sikrede, hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære-, og/eller
slipeutstyr utenom faste spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal bare utføres av personer
som har gyldig sertifikat for varme arbeider utstedt av Norsk brannvernforening eller
samarbeidende organisasjoner i de øvrige nordiske land.
Kommentarer:
Når denne teksten står i bondens brannforsikringsavtale, ”sikrede” betyr her bonden, andre i
hans husstand og andre som har fast tilhold gården. Teksten betyr at dersom bonden eller andre
på bondens gård foretar varmt arbeid et annet sted enn på gården, f. eks. på nabogården, så er
det krav til sertifikat for varme arbeider. Dersom bonden eller andre på hans gård gjør varmt
arbeid på sin egen gård, er det ikke krav til sertifikat.
Noen selskaper har ikke krav til sertifikat uansett om det varme arbeidet foregår på egen gård
eller på nabogården.
I teksten står det også at det er krav til sertifikat når arbeidet foregår utenom faste spesielt
tilrettelagte arbeidsplasser. Et branntrygt sveiseverksted eller gårdsverksted med ryddige
forhold hvor det foregår kun metallbearbeiding og ikke f. eks. trebearbeiding, vil ofte kunne
regnes som en fast og spesielt tilrettelagt arbeidsplass. På slike steder kan varmt arbeid foregå
uten sertifikat. Kravet til sertifikat gjelder når arbeidet skjer på tilfeldig arbeidsplass, f. eks. ved
montering og reparasjon av maskiner, rør, beholdere m.v. i en bygning.
Det aller beste er å utføre arbeidet som kaldt arbeid hvis det er mulig. Det nest beste er om
mulig å gjøre arbeidet på et sted som er fast og spesielt tilrettelagt for slikt arbeid.
Selve sertifikatet har gyldighet i 5 år. Sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening eller
samarbeidende organisasjoner i Danmark, Finland og Sverige, gjelder i alle de fire nordiske
landene.

Innleide håndverkere
De fleste mekanikere, sveisere, rørleggere, taktekkere m.v. som skal gjøre et arbeid på gården, har
også sikkerhetsforskrifter for varme arbeider i sin ansvarsforsikringsavtale. Ansvarsforsikring
omfatter det ikke-kontraktsmessige erstatningsansvaret som slike håndverkere kan komme i ved
arbeid hos f. eks. en bonde. Når disse skal gjøre et varmt arbeid på gården på et sted som ikke er
fast og spesielt tilrettelagt for slik arbeid, så skal håndverkerne ha sertifikat. Bonden må spørre
etter sertifikat før arbeidet begynner.

Avløsere
Kommunene har vanligvis en ansvarsforsikring med krav til sertifikat for varme arbeider.
Kommunalt ansatte landsbruksvikarer/avløsere, skal derfor ha sertifikat ved utførelse av varmt
arbeid på gården når arbeidet skjer på et sted som ikke er fast og spesielt tilrettelagt for slikt
arbeid.
Dersom landsbruksvikaren/avløseren er organisert i en avløserring eller et lag uavhengig av
kommunen eller annen arbeidsgiver, er det krav til sertifikat kun dersom ringen eller laget har en
ansvarsforsikring.

Ytterligere informasjon
Sikker informasjon om hvilke krav som gjelder for den enkelte bonde, finnes kun ett sted – i
forsikringsavtalen. Ved behov for ytterligere informasjon – ta kontakt med eget forsikringsselskap.
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