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Information och Checklista för 
brandskyddskontrollanter 

Nedan följer information om vad som kan vara bra för 

brandskyddskontrollanten att informera om, och även en checklista över vad 

som kan kontrolleras vid besöket.   

 

 

Brandvarnare 

Börja med att förklara varför det är viktigt att ha en fungerande brandvarnare 

hemma, och att rekommendationen är att de testas varje månad. Testning av 

brandvarnaren sker genom att trycka på knappen. Det räcker att trycka på 

knappen eftersom alla funktioner i brandvarnaren då testas. Är det en villa med 

flera våningar är det bra att påpeka att det ska finnas en brandvarnare på varje 

våningsplan. Berätta även att det finns seriekopplade brandvarnare som 

fungerar som så att om en reagerar på rök börjar alla pipa. Brandvarnaren 

finns för att ge en tidig varning vid brand, och därför ska sovande personer 

kunna väckas av brandvarnaren. Detta är viktigt att ha i åtanke när 

brandvarnarna monteras. 

 

Byt batteri i brandvarnaren när den varnar för dåligt batteri eller inte fungerar 

vid test. När ett batteri byts är det bra att även rengöra brandvarnaren eftersom 

damm och partiklar kan försämra funktionen. Detta görs genom att dammsuga 

och torka av brandvarnaren från utsidan.  

 

Kontrollera följande för brandvarnaren: 

 

Frågeställning Kommentar 

Finns det brandvarnare?  

Om ja, fungerade den/de?  

Finns det minst en per våningsplan?  

Är den/de placerade i taket på 

strategiskt ställe (minst 50 cm till 

närmaste vägg, intill/i sovrummet, 

nära köket)? 
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Släckutrustning 

Förutom att ha brandvarnare som ger en tidig varning vid brand är det bra att 

ha släckutrustning hemma. Det som rekommenderas är en 6 kg pulversläckare 

och brandfilt.  

 

Anledningen till att en pulversläckare rekommenderas, och inte en med skum 

eller kolsyra/koldioxid, är att den klarar av att släcka de flesta mindre bränder 

som kan uppstå i en bostad. Den släcker branden snabbare och säkrare än en 

skumsläckare och har en effektiv släckkapacitet i förhållande till sin vikt och 

storlek så att en oerfaren person har goda möjligheter att släcka branden. 

 

En brandfilt används för att släcka en brand i exempelvis kläder, möbler eller 

på en spis. Den kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av 

filtens storlek. 

 

Kontrollera följande för släckutrustningen: 

 

Frågeställning Kommentar 

Finns det en brandsläckare?  

Om ja, vilken typ (t.ex. 6 kg pulver, 

skum)? 

 

Kontroll av släckaren: 

 Står tryckmätaren på grönt?  

 Är slangen hel? 

 Finns plomberingen kvar? 

 

Finns det någon brandfilt i hushållet?  
 


