
Sjekkliste for å skadeforebygge



Brann

• Utnevn en person til å forestå det brannforebyggende arbeid i 
bedriften.

• Instruer alle ansatte om brannforebyggende tiltak, bruk av 
slokkeutstyr og alarmering.

• Plasser slukkeutstyr lett til gjengelig på arbeidsplassen. 
• Kontroller håndslokkere minst en gang årlig og sett på merkelapp 

med dato for siste kontroll.
• Rydd arbeidsstedet og de nærmeste omgivelsene for brennbart 

avfall og materiale før bruk av sveise-, skjære-, lodde-og/eller
slipeutstyr.

• Legg avfall som kan selvantenne eller avgi brennbare gasser i 
beholdere eller containere av ikke brennbart materiale med 
selvlukkende lokk.

• Utendørs lagring av brennbart materiell som lagres utendørs må
lagres minst 10 m fra bygningen.

• Husk at branndører må være lukket utenfor arbeidstid.



Vann

• Unngå frostskader på rør og VVS-installasjoner ved å sørge for 
tilstrekkelig oppvarming av bygninger og verksted.

• Oppbevar varer og materiale minimum 10 cm over gulv.
• Steng utkraner om vinteren.
• Hold sluker og taknedløp åpne.
• Utfør jevnlig og nødvendig vedlikehold, da kommer man skadene i 

forkjøpet. 



Tyveri/ ran

• Lag instruks for sikring, håndtering og transport av kontanter over 
kr 50.000. 

• Unngå oppbevaring av kontanter over kr. 10.000,- i kasse med 
kundebetjening. 

• Oppbevar kontanter ut over kr 10.000 sikkert nedlåst.
• Benytt avlåst område uten adgang eller innsyn for uvedkommende 

til opptelling av kassabeholdning.
• Transporter kontanter i ugjennomsiktig koffert, bag, veske e.l..
• Bruk verditransport ved transport av større kontantbeløp.
• Gjør instrukser om kontanter kjent for alle ansatte som håndterer 

kontanter.
• Hold porter og dører låst, og lukk vinduer for å hinder adgang for 

uvedkommende.
• Ikke la nøkler stå i låsen.
• Unngå å oppbevare verdigjenstander i vinduer på bakkenivå. (1 etg)
• Merk utstyr og verktøy med permanent firmaets navn - da blir det 

vanskeligere å omsette, og lettere å få tilbake.



Tyveri/ ran

• Hold utendørslagre opplyst og inngjerdet, da er det mindre aktuelt 
for tyver å ta seg inn. 

• Bruk kun FG-godkjent lås på porter og bommer.
• Sikr beslag og hengsler mot demontering og oppløfting.
• Sjekk daglig at kjøretøy oppbevart utvendig er lukket og låst.
• Oppbevar nøkler i låst FG-godkjent verdi- eller sikkerhetsskap.



HMS

• Utstyr medarbeidere med nødvendig sikkerhetsutstyr:
• Vernesko
• Vernebriller
• Hansker
• Flammehemmende tøy
• Støvmasker 

• Gi medarbeider opplæring i håndtering av helseskadelig materiale.
• Sørg for at det alltid er førstehjelpsutstyr tilgjengelig.
• Renholdte og ryddige arbeidsplasser er mindre utsatt for ulykker.
• Tunge gjenstander bør sikres slik at de ikke kan forflytte seg og 

påføre skader på ansatte.  


