
Varme arbeider - sertifikat 
Kilde : NLR – HMS og Gjensidige 

 

Fra januar 2016 kom det krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider, gjennom 

forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter, gjeldende også bønder og arbeidstakere på gårdsbruk.  

Det omfatter arbeid med sveiseapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på gården. Alle varme 

arbeider som kan føre til brannutvikling. 

 

Landbruk Nordvest v/ HMS – rådgiver Sigmund 

Moen Trønsdal holder flere ganger i året kurs i  

varme arbeider som tar for seg : Sertifiserings- 

ordningen for brannvern ved utførelse av  

varme arbeider, gjeldende regelverk, brann –  

og slokketeori, risiko og praktisk slokking.  

Kursene er 7,5 timer inkl. eksamen.  

 

Fullført kurs og godkjent eksamen gir sertifikat 

for Varme arbeider utstedt av Norsk Brannvern 

forening, som har en varighet på 5 år. 

 

Knut Bertil Øygard fra Gjensidige Nordmøre og Romsdal har uttalt bl.a. følgende om Varme arbeider: 

 

Så lenge det har blitt utført varme arbeider som sveising, skjærbrenning, sliping og taktekking med 

åpen flamme etc. , har slikt ført til mange branner med store økonomiske konsekvenser. Det var først 

når forsikringsselskapene både hadde utarbeidet en sikkerhetsforskrift og innført 

sertifiseringsordningen, at antallet branner ble merkbart redusert.  

 

Sikkerhetsforskriften (nå likelydende med sertifiseringsordningen) stiller noen direkte krav : 

• Arbeidsinstruks skal være utfylt. 

• Alt brennbart materiale i risikoområdet skal være fjernet eller beskyttet. 

• Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet skal være tettet. 

• Det skal være godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat lett tilgjengelig. 

• Det skal være navngitt brannvakt, og brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat. 

Dette er likt for alle, enten en driver mekanisk verksted, er taktekker eller bonde. 

 

Dersom en bonde leier inn arbeidskraft til å utføre varme arbeid, er det særlig viktig at 

arbeidsinstruksen fylles ut, og at det sjekkes at den innleide har sertifikat for varme arbeider. 

 

 

Nå er kursene på vårparten ferdige, men det kommer nye sjanser til høsten. 

Følg med på facebook og http://nordvest.nlr.no 

Om det er stor nok interesse i samme område, kan også kursholder sette opp ekstra kurs. 

 

http://nordvest.nlr.no/

