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• Jeg har platetopp og stekeovn på 
ulike steder. Komfyrvakten gjelder 
for platetoppen først og fremst. Det 
er også branner her som har poten- 
siale til å utvikle seg til større 
branner. Stekeovnsbranner er som 
regel ikke like alvorlige, selv om 
en forkullet pizza fra stekeovnen 
kan gi giftig røyk.

• Komfyrvakten slår seg av i tide  
og utide. Sjekk om du har en nyere 
komfyrvakt eller ikke. De nyeste 
komfyrvaktene er bedre og mer 
driftssikre, og skal forhindre at 
dette skjer. Det er også viktig at 
du setter deg inn i og følger bruks- 
anvisningen for din komfyrvakt.

• Trenger jeg komfyrvakt når jeg 
har induksjonstopp? Kravet om 
komfyrvakt gjelder uansett plate-
topp og gjelder for keramisk topp, 
induksjons- eller støpejernstopp.
En induksjonstopp vil fortsette å 
varme opp en kjele så lenge den 
står på platen. Dermed kan det også 
ta fyr på slike komfyrer. 

• Jeg har gasskomfyr, er det fort- 
satt krav om komfyrvakt?  

• Nei, men gasskomfyrer i dag har 
krav om flammevakt. Dessuten er 
det elektriske komfyrtopper som 
utgjør størst brannrisiko.

Noen vanlige spørsmål:

BRANNINFORMASJONSFORUMDET LOKALE ELTILSYNSAKKYNDIGE SELSKAP

Alt vi kan mot brann er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid, en oppfølging av Nasjonal  
kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet 2013-2020. Bak satsingen står en nasjonal koordineringsgruppe 
bestående av myndigheter, forsikring og sentrale aktører fra brann- og elsikkerhetsarbeidet i Norge.

Komfyrvakt redder liv.
Få mer informasjon på sikkerhverdag.no



Hva er en komfyrvakt?
1. Hvordan virker den? 
Komfyrvakten varsler med lyd og kutter 
strømmen automatisk hvis du glemmer  
å slå av platen eller det blir for varmt. 

Komfyrvakter består av to deler: en sensor 
som er plassert over stekeplaten og en 
strømavbryter, som enten er plassert bak 
komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren 
overvåker kokeplatene. Hvis sensoren 
oppdager fare for brann, utløser den en 
alarm. Om ingen reagerer på denne, gir 
sensoren beskjed til en bryter om å kutte 
strømmen til komfyren. Komfyrvakter kan 
installeres på alle elektriske komfyrer.

2. Ettermontering versus fast montering?
Det finnes to typer komfyrvakt:  

1. Komfyrvakt som kobles til via ledning 
i stikkontakt (ettermontering eller 
rehab, som det også kalles). Denne 
enkleste typen av komfyrvakt kan 
monteres av hvem som helst. 
Se illustrasjon over.

2. Komfyrvakt som skal kobles til det 
faste elektriske anlegget, som krever 
kobling i sikringsskap. Denne skal 
monteres av elektroinstallatør.  
Ved oppussing av kjøkken og ny kurs 
er det krav om denne type komfyrvakt.

Komfyrvakt redder liv!
Over halvparten av branner i norske  
hjem skyldes tørrkok eller komfyrbranner. 
Det kan skje alle: Ungdom som lager 
nattmat, småbarnsforeldre som forstyrres 
i matlagingen og eldre som glemmer at 
de har noe på ovnen.

Hva koster en komfyrvakt? 
Prisen på en komfyrvakt er fra cirka  
3500 kroner og oppover, avhengig av hvor 
mye den «kan». Den enkleste varianten er 
den billigste. «Rolls Royce-varianten» kan  
koste det tredobbelte.  

Begge varianter er godkjente, men 
myndighetene anbefaler uansett type å 
kjøpe komfyrvakter som er FG-godkjente, 
dvs. godkjente av FG Skadeteknikk, og som 
har vært gjennom standardiserte tester. 
FG-godkjente komfyrvakter finner du her:  
https://www.fgsikring.no/brann/komfyrvakt/fg/ 

Rabatt på forsikring: Noen forsikrings-
selskaper gir deg sikkerhetsrabatt på 
forsikringspremien hvis du har installert 
en FG-godkjent komfyrvakt. Sjekk med ditt 
forsikringsselskap om dette gjelder for deg. 

Hvor kan man skaffe seg en komfyrvakt?
Komfyrvakter kan kjøpes i alle elektronikk-
butikker, en rekke kjøkkenbutikker og 
nettbutikker, for eksempel på nettsidene til 
komfyrvaktleverandørene og forsikrings-
selskapene. Mottar du helsetjenester fra 
kommunen kan du undersøke om du også 
kan låne en komfyrvakt derfra.

Hva sier reglene? 
Her setter myndighetene krav om komfyrvakt:

• i alle nye boliger
• når du skifter det elektriske  
 anlegget i boligen
• når du pusser opp kjøkkenet og  
 skal ha ny kurs. 

Samme regler gjelder for fritidsboliger.
Krav til komfyrvakt gjelder bolig og 
hybelhus/leiligheter, dvs. der hvor folk 
overnatter og har permanent opphold.  
Krav gjelder ikke for tekjøkken og kjøkken 
på arbeidsplasser/kontorbygg.

www.sikkerhverdag.no 


