
VEFSN

BRANN OG FEIING

VI VERNER OM SAMFUNNETS VERDIER



Se alle våre produkter og tjenester på www.scania.no Telefon 05464

Scania har over 90 års erfaring med å bygge  
understell for brannkjøretøy. Vi samarbeider 
med mange av verdens ledende karosseribyggere  
og utstyrsleverandører.

VEFSN BRANN OG FEIING 

Vefsn Brann og Feiing utfører brannvesenets oppgaver i 
Vefsn kommune og dekker et område med rundt 
13 500 innbyggere. Brannstasjonen er sentralt lokalisert i 
Mosjøen og har tre hovedavdelinger.

BEREDSKAPSAVDELING
Brann- og redningstjenesten er vår innsatsstyrke ved brann 
og andre ulykker. Vi verner om liv, helse, miljø og materielle 
verdier. Brannmannskapene rykker ut på alt fra automatiske 
brannalarmer og branntilløp, branner, trafikkulykker, 
innbruddsalarmer, heisalarmer og andre situasjoner der 
mennesker kan være i nød.

På brannstasjonen har man i tillegg en moderne 
alarmsentral for mottak av brann- og tekniske alarmer.
Godt rutinerte mannskaper bistår også våre nabokommuner 
og lokalt næringsliv med kurs- og servicetjenester innenfor 
fagområdet brannvern. 

Ikke lovpålagte tjenester:
•  Mottak og overvåking av brann- og tekniske alarmer
•  Brannøvelser hos bedrifter og institusjoner
•  Overvåking av trygghetsalarmer
•  Vedlikehold og kontroll av manuelt brannslukkeutstyr
•  Kurs- og servicetjenester
•  Utleie av torgplass
•  Utleie av redningsvester
•  Utleie av lenseutstyr ved vannlekkasjer
•  Utleie av feieutstyr for fritidsbolig

 

PARKERING
Brannvesenet er av kommunestyret tillagt oppgaven med 
å håndheve parkeringsbestemmelsene i kommunen. Det 
er ikke innført avgiftsparkering i kommunen, men vår 
trafikkbetjent skal likevel påse at bilistene forholder seg til 
parkeringsbestemmelsene og gjeldende soneparkering.

FOREBYGGENDE AVDELING
Feiertjenesten utfører feiing og tilsyn i private boliger – med 
hovedfokus på fyringsanlegg, slukkeutstyr, rømningsveier og 
røykvarslere. Vi tilbyr også veiledning i riktige fyringsteknikker, 
for på denne måten å redusere risikoen for pipebrann.
I tillegg gjennomfører avdelingen tilsyn i næringsbygg – 
spesielt rettet mot særskilte brannobjekter i kommunen – og 
utsteder i enkelte tilfeller pålegg om utbedring som fører til 
økt brannsikkerhet i bygget. Et særskilt brannobjekt er et 
bygg i kommunen der en brann kan føre til tap av mange 
menneskeliv, store materielle verdier eller bygninger/områder 
med særlig kulturhistorisk verdi.

En sentral oppgave er også veiledning og informasjonstiltak 
knyttet til drift av institusjoner som skoler og sykehjem m.fl.  

Ikke lovpålagte tjenester:
•  Ferdigbefaring av nytt ildsted
•  Tilstandsvurdering av ildsted og pipeløp
•  Rengjøring av ildsted
•  Kamerakontroll og fresing av skorstein



Ovner  • Peiser • Stålpiper • Montering

Leira 6, 8665 Mosjøen
Telefon 75 17 00 07  • mosjoen@varmefag.no •  www.hrbarth.no

HVER DAG FØR DU LEGGER DEG:
Sjekk at komfyr, vaskemaskin og 
tørketrommel er slått av
Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes,   
ikke bare med fjernkontrollen
Sjekk at levende lys er slokket
Sjekk at ingen ovner er tildekket

HVER MÅNED:
Test røykvarsleren ved å bruke testknappen
Test jordfeilbryter i sikringsskapet

HVERT KVARTAL:
Sjekk at nåla i trykkmåleren på brann-
slukningsapparatet peker på det grønne 
feltet og at sikringssplinten er på plass
Vend pulverapparatet opp ned et par ganger,  
slik at pulveret ikke klumper seg
Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og
fungerer
Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

HVERT HALVÅR:
Gjennomfør brannøvelse for hele familien
Undersøk om det er svimerker eller sterk 
varmgang i sikringsskapet
Stram til skrusikringene i sikringsskapet

1. DESEMBER:
Bytt batteri i røykvarsleren
Se etter svimerker i støpsler, kontakter, 
lamper og lignende

Som eier av boligen er du ansvarlig for 
brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller 
kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. 
Her er et enkelt skjema for egenkontroll.

SJEKKLISTE 
FOR HJEMMET
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Mob. 911 14 437 - www.ja-kjoen.com

Rørinspeksjon • Høytrykksspyling
Kosting • Slamsuging

ja-kjoen@online.no

YIT AS
Vefsnveien 5-7, 8656 Mosjøen

Tlf : 75 11 96 00

Våre oppdrag er innenfor elektro, 
byggautomasjon og ventilasjon. 

Vefsn Brann og Feiing 
Telefon:       75 10 18 50
Telefaks:        75 10 18 51
Nødnummer: 110

E-post: 
post@vefsn.kommune.no 
Besøksadresse: 
Fearnleysgate 17, 8656 Mosjøen
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