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Komfyrvaktkampanjen: Budskap og fakta om komfyrvakt
 

                                                    For dere som skal informere publikum.



Komfyrvaktkampanjen 1. oktober – budskap
-  Eldre er den delen av befolkningen som har klart størst risiko for å omkomme i brann.
- Komfyrbranner er den hyppigste brannårsaken i norske hjem.
-  Komfyrvakt vil hindre mange komfyrbranner.
-  Skaff din eldre slektning en komfyrvakt!
-   Ta kjøkkenpraten om brannsikkerhet i hjemmet med din eldre far eller mor.
-  1. oktober er FNs eldredag. Det er en god anledning til å skape oppmerksomhet om brannrisiko for eldre.
-  Komfyrkampanjen er en del av satsningen «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til  
 2020 på brannforebyggende arbeid.

Spørsmål og svar om komfyrvakt
Her er en oversikt over mulige spørsmål som må besvares av de som står på stand 1. oktober.

Hva er en komfyrvakt?
En komfyrvakt består av to deler: en del som overvåker platetoppen, og en del som ligger skjult bak 
komfyren eller er plassert i sikringsskapet, som skrur av strømmen til komfyren når overvåkingsenheten 
oppdager brannfare på platetoppen. Vakten gir først en alarm. Om ingen reagerer på denne slås strømmen 
til komfyren av.

Hjelper det alltid? 
Intet i denne verden er 100 prosent sikkert, men risikoen for brann i forbindelse med matlaging på komfyr 
reduseres betraktelig ved montering av godkjent komfyrvakt.

Hvor får vi kjøpt komfyrvakt?
Komfyrvakt kjøpes enklest på nett. For eksempel i forsikringsselskapenes nettbutikker. Man må få 
dokumentert at produktet oppfyller kravene i normen EN 50615. Typer for fast montering med bryter i 
sikringsskapet kjøpes via elektriker. Her bør man også be om dokumentasjon på at produktet oppfyller 
normens krav.

Hva koster komfyrvaktene?
Det kommer an på om det er en komfyrvakt for fast montasje eller for selvmontering. Prisen ligger fra cirka 
4 000 kroner.

Hvem har rett til komfyrvakt fra hjelpemiddelsentralene?
Hjelpemiddelsentralene vil kunne installere komfyrvakt gratis hos spesielt utsatte personer. Sjekk 
med sentralen om den eldre du kjenner er berettiget til dette. Kommunale ergoterapeuter eller 
hjemmesykepleiere kan bistå med søknad. Be om en komfyrvakt som oppfyller standarden.

Hvilken type komfyrvakt skal vi kjøpe?
Det finnes flere typer komfyrvakter på markedet og kvaliteten på komfyrvakter har tidligere variert 
mye. Det er nå kommet en ny europeisk standard på dette området (EN 50615) som sikrer at 
komfyrvakten reagerer på brannfarlige situasjoner, samtidig som den ikke skal gi falske alarmer og 
unødige avstenginger. Det er viktig å kjøpe komfyrvakt som oppfyller standarden, men eldre komfyrvakter 
er bedre enn ingen.



Hva anbefaler myndighetene?
Myndighetene anbefaler komfyrvakter som fyller normen.

Kan komfyrvakt monteres av boligeier?
Komfyrvakt som har plugg og kontakt kan monteres av alle. Typen hvor bryteren er montert i 
sikringsskapet må monteres av elektriker.

Vi har allerede komfyrvakt. Hva skal vi gjøre?
Det er viktig å kjøpe ny komfyrvakt som oppfyller standarden, men eldre komfyrvakter er bedre enn 
ingenting.

Får man rabatt på forsikringen?
Noen forsikringsselskap gir rabatt i forsikringspremien ved installasjon av godkjent komfyrvakt. Forbruker 
bør forhøre seg med eget selskap.

Finnes komfyrer med innebygd vakt? 
Noen få komfyrprodusenter oppgir at det finnes innebygget komfyrvakt i komfyren. De må kunne 
dokumentere at normens krav er oppfylt.

Induksjonsovn - bør vi ha det siden varmen da automatisk skrus av når kjelen tas vekk? Induksjonsovn 
er sikrere enn tradisjonelle komfyrer. Men fordi branner ofte oppstår i tørrkokt mat i kjelen, kan det også 
oppstå branner med induksjonstopp.

Hvem er utsatt for komfyrbrann?
De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er i branner om natten 
at flest omkommer. Da er det gjerne relativt unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes. 
Berusede personer har svekket dømmekraft og oppmerksomhet, samtidig som de har lett for å sovne fra 
komfyren. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet.

Hva sier regelverket?
Det har fra 2010 vært krav i installasjonsnormen NEK 400 å installere fast montert komfyrvakt i alle 
nye elektriske installasjoner. I NEK 400  fra 2014 er det nå krav om  at komfyrvakter skal oppfylle 
komfyrvaktnormen EN 50615 som kom i 2015.

Jeg har hørt (eventuelt opplevd) at komfyren slår seg av hele tiden selv om det ikke er noen fare. 
Finnes det mer pålitelige komfyrvakter?
Tidligere har det dessverre ikke vært tekniske krav til komfyrvakter og de har vært av varierende kvalitet. 
Ved innføring av normen EN 50615 sikres kvaliteten som vil gjøre at komfyrvakten ikke skal gi feilalarm 
og derved slå av strømmen til komfyren, men samtidig være slik konstruert at den reagerer når det oppstår 
brannfare på platetoppen. Men også eldre komfyrvakter er bedre enn ingenting.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?
Henvis folk som har flere spørsmål til sikkerhverdag.no eller be dem ta kontakt med lokal el-installatør. 




