
                                      

                                                      
 

KURS I VARME ARBEIDER 
i hovedsak digitalt 

 
I samarbeid med AOF Telemark/Vestfold inviterer vi til kurs i Varme Arbeider. 

 
Tid og sted:  Teoridelen (ca 4 timer) gjennomføres digitalt av hver enkelt på egen PC innen 1. mars. 

      Praktisk slokkeøvelse gjennomføres torsdag 4. mars kl 17.00 eller kl 19.00 på       
                        Melsom vgs i Stokke.  
Pris:                kr 2.600,- pr. person 
 
Påmeldingsfrist 5. februar 2021. 
 
Elektronisk påmelding her, eller til Vestfold Landbruksselskap på tlf 33363200 eller epost 
vestfold@bondelaget.no  
 

• Etter påmeldingsfristen får dere tilsendt 2 e-poster fra Vignita med tilgang til å gjennomføre 
teoridelen (det hender den havner i søppelposten, så sjekk der hvis dere ikke får den). 

• Dere må ha gjennomført teoridelen før 1. mars. 

• Dere møter til slokkeøvelse på Melsom vgs., Melsomvikvn. 180, 3159 Melsomvik på valgt 
klokkeslett. 

Kurset fokuserer på utøverens ansvar og oppgaver under utførelse av varme arbeider og er delt inn i 
følgende emner: Hva er varme arbeider? Brannteori. Ditt ansvar. Før arbeidet. Under arbeidet. Etter 
arbeidet.  Hva gjør du i tilfelle brann? Slokkeutstyr og metoder. 

Informasjon om varme arbeider: 
Varme arbeider er bl.a. bruk av verktøy med åpen flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og 
varmluftspistol. Slik redskap er svært brannfarlig, og er årsak til en rekke branner. Uforsiktighet kan 
medføre avkortning i forsikringsutbetalingen. 
 
Forsikringsselskapene har etablert en sertifikatordning for de som skal utføre varme arbeider. 
Ordningen innebærer et kurs med i innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige 
sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.  

 
I Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn står det klart at man ved utførelse av varme arbeider 
skal vise særlig aktsomhet, og treffe nødvendige forebyggende tiltak for å unngå brann, og tiltak for å 
kunne slokke brann.  
Les mer hos Landbrukets Brannvernkomitè: www.lbk.no 
 
 
 
Vestfold Landbruksselskap, Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke 
Sekretariat Vestfold Bondelag, 33363200     vestfold@bondelaget.no    www.grontfagsenter.no  
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