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Politik 
 

 

Anvendelse af levende lys 
 
Indledning 
 

Hvert år er levende lys skyld i brandulykker. På Falkenberg ønsker vi selvfølgelig at 
minimere denne risiko mest muligt. 
 

Politikken er gældende på hele falkenberg, undtagen i boligerne hvor beboerne som 
udgangspunkt selv bestemmer. Beboerne anbefales dog, at omgås levende lys med 

samme forsigtighed som beskrevet i politikken og dermed følge de gode råd og 
retningslinjer. 
 

Den vigtigste pointe i denne politik er, at levende lys ikke må efterlades uden opsyn, 

og at det er medarbejdernes ansvar der aldrig må overlades til beboerne. 
 

Gode råd 
 

 Gå aldrig fra tændte levende lys 
 Medarbejderen der tænder det levende lys – slukker det, eller overdrager 

ansvaret til kollega. 

 Alle levende lys anbringes i brandsikre lysestager/lygter af ikke brandbart 
materiale. 

 Levende lys anbringes, så der ikke opstår farlige situationer i forbindelse med 
servietter, aviser eller lignende. 

 Hold vægen kort da det forhindrer at lyset blafrer/oser 

 Stil ikke levende lys i træk. 
 Stil levende lys minimum 10 cm fra hinanden. 

 Anvend ikke lyskranse da de som oftes er brandfarlige. 
 

Forebyggelse 
 

 Sikkerhedsgruppen tjekker hvert ½ år under arbejdsmiljøgennemgangen hele 
Falkenberg for risikoelementer i forbindelse med levende lys. 

 Antallet af levende lys begrænses – ofte er ét eller to lys nok til at skabe 

hygge. 
 Kun brandsikre lysestager/lygter anvendes. 

 Kun miljørigtige selvslukkende lys anvendes. (læs via link ”bladartiklen” PDF) 

 Hvor lys står uden opsyn erstattes de levende lys af batteridrevne/kunstige lys 
– f.eks i boliger ved mors, på kontorer, i vinduerne på gangende eller ved 

morgenbordet hvor der ikke konstant er medarbejdere til stede (læs via link 

”batteri lys”) 

 Dekorationer til jul må ikke indeholde brandbart materiale – f.eks mos, kogler 

eller gran. 
 

Brandbekæmpelse 

 
 Ilden kvæles med brandtæppe, ved større brande brandslukkere – hæld aldrig 

direkte vand på ilden. 
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