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Bruk av røykmaskiner og kakefakler er forbudt.  

Andre kilder til røyk og levende lys benyttes på egen risiko. 

Hvis brannalarmen går, ring 66 76 42 50 umiddelbart. 

Ved falsk alarm be dem (ABBR - Asker og Bærum, brann og redning) avbryte utrykning med 

begrunnelse i hva som har forårsaket alarmen og avstill alarm. 

Ved brann, forsøk slukking med brannslange fra vaskerommet. 

Hvis slukking ikke er mulig, steng dører og vinduer og evakuer ut på parkeringsplassen. 

For å redusere risiko for brann, så skal det ikke benyttes skjøteledninger. 

 

Før lokalet forlates og før endt leie, skal det påses at kjøkkenapparater (kaffetrakter, 

stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin) ikke er i står på. 

NB! Oppvaskmaskinen kan stå i standby. 

 

Hvis det forekommer unødig utrykning, vil dette etterfaktureres leietaker: 

Gebyr for unødig utrykning til bedrifter - en unødig utrykning er når et alarmanlegg varsler 

brannvesenet om brann eller andre hendelser som alarmanlegget skal varsle uten at det anlegget 

varsler om er reelt. 

Brannvesenet sender gebyr for unødig utrykning for å hindre at brannvesenets ressurser misbrukes til 

ikke reelle hendelser. Unødige utrykninger bruker mannskap og materiell, reduserer brannvesenets 

beredskap for reelle hendelser og kan skape unødige forstyrrelser i trafikken. 

Brannvesenet sender gebyr hvis 110-sentralen har varslet ut mannskaper og utrykningsleder har 

registret utrykningen ved å trykke «UTRYKNING» i det brannbilen er ute av vognhallen. 110-sentralen 

bruker 1- 2 minutter på å utalarmere mannskapene og mannskapene bruker 60 – 90 sekunder på å 

komme i brannbilen og få den ut av vognhallen. Hvis bilen stanses før den er ute av vognhallen 

sendes det ikke gebyr. 

Gebyr for unødig brannalarm er pr dagens dato kr 4 800,- (eks. mva). Prisen justeres hvert år. 

Ring alltid brannvesenet ved utløst alarm for å bekrefte om alarmen er reell eller for å hindre at 

tunge brannbiler kjører unødig rundt i distriktet.                                           


