
 

Instruks for tilsynsarbeid ved HHTs hytter  
Besøksrutine 

Tilsynet bør være på hytta i gjennomsnitt hver annen måned i sommerhalvåret og 1-3 ganger ila. 
vinteren, avhengig av hyttas behov og besøk. Tilsynsbesøket anmerkes i protokollen som «tilsyn». 

Inventar og orden 

Påse at inventar som kopper, kar, bestikk o.a. hjelpemidler er tilgjengelig for gjestene. Lommelykter kan 
henges opp og være lett tilgjengelige. Behov for utbytting og innkjøp noteres for oppfølging med 
administrasjonen. Ved hvert tilsyn skal det ryddes i og rundt hyttene. Ting henges på plass i hytte og 
uthus. Gjenglemte klær og andre eiendeler ryddes bort og tas med.  

Avfall 

Tilsynet har ansvar for oppfølging av hyttas søppelhåndtering. Utedo tømmes etter behov. Doavfall og 
aske graves ned og dekkes godt til slik at det ikke skaper forurensning. Unngå resirkulert dopapir da 
dette har liten oppløsningsevne.  Ikke brennbart søppel tas med. Avfall skal ikke graves ned.  

Hygiene 

Det skal gjennomføres årlig rundvask av hytta. Sørg for anvisning av egnet sted til alt 
utslagsvann/vaskevann. Kluter, håndklær etc. skiftes etter behov. Det samme gjelder sengetøy der dette 
er aktuelt (årlig). Hunder henvises til bruk av eget, skiltet rom, evt. bur og må ikke slippes i senger. 
Røyking er ulovlig på alle våre hytter.  

Vedlikehold 

Tilsynet skal forestå det alminnelige vedlikeholdet på hyttene og påse at alt teknisk og bygningsmessig 
utstyr er i fullt forsvarlig driftsmessig stand. Dette er nødvendig for å følge opp myndighetenes pålegg 
om internkontroll. Det skal årlig foretas en risikovurdering og grundig gjennomgang av hytta etter eget 
vedlagt skjema («Sjekkliste for drift og vedlikehold»). 

Oppslag og informasjon 

Tilsynet har ansvar for at alle obligatoriske oppslag er samlet i hyttepermen og at de er av sist 
oppdaterte versjon. Kontoret er behjelpelig med å lage laminerte oppslag etter behov. Behovet for 
veggoppslag vurderes strengt, av hensyn til liten veggplass og innemiljøet i de minste koiene. Unngå 
håndskrevne lapper unntatt i nødsfall. Oppslag bør bære HHTs, eventuelt DNTs logo. 

Særlig om brann og sikkerhet 

Ildsteder 

Sjekk at ovner og røkrør er i orden. Ovn og rør skal være hele og stå støtt. Det skal være ryddig og fritt 
for brennbart materiale rundt ovnene. Vedkasser skal være plassert minst 50 cm fra ovnen. Aske fra 
ovnene skal tømmes forsvarlig i metallbeholder/askebøtte og graves ned. Tømming av askebøtte skal 
gjøres av hyttetilsyn, ikke hyttegjester (oppslag/info i hytteperm). 

Tørking av klær og sko 

Påse at klær og støvler ikke kan falle ned på ovner. Intet skal plasseres nærmere enn 50 cm fra ovn. Sørg 
for god ventilasjon slik at fukt og damp ventileres bort. 



 

Brannsikkerhet - røkvarslere 

Sjekk at batterier i røkvarslere er på plass og virker og at reservebatterier finnes i hytta. Bruk 
testknappen. Det skal skiftes batteri i samtlige røkvarslere årlig. Dato for skifting noteres på sjekklista. 

Sjekk at branninstruks til gjester er strategisk plassert, evt. godt synlig i hyttepermen. Kontroller at hytta 
har metallbøtte/askebøtte for tømming av aske fra ovnen. 

Brannslokkingsapparater (pulverapparater) 

Påse at brannslokkingsapparat er plassert hensiktsmessig i forhold til mulige branntilløp. Apparatet 
vendes opp ned inntil du kjenner at pulveret er løst inne i apparatet. Kontroller at trykket (manometeret) 
er på GRØNT, sikringssplint er på plass, samt at slange er uskadet.  Apparatene skal leveres inn på 
gjenvinningsstasjon når manometeret er nesten ute av grønt felt.  Nytt apparat kjøpes inn hos 
forhandler, f eks Maxbo hvor HHT har konto. 

Rømningsveier 

Kontroller at rømningsveier er frie og tilgjengelige, samt at dører og vinduer lett lar seg åpne. Ved tilsyn 
vinterstid skal rømningsveier graves fram så langt det lar seg gjøre.  Evt. branntau (bygn. i 2 etasjer) 
sjekkes for styrke og feste. 

Gassapparater 

Tilkoplingsslanger sjekkes for sprekkdannelser ved at slangen bøyes/knekkes, slangen skal byttes når 
slangen har antydning til sprekkdannelse. HHT har egen utskiftingsrutine (se veiledningen). 

Lysestaker 

Rengjøres for stearin slik at lysene står stabilt i stakene. Påse at levende lys ikke brukes på brannfarlige 
steder (nær brennbart materiale). Sørg for stødige og solide lysestaker. 

Klargjøring for vinteren 

På siste inspeksjon om høsten sørger tilsynet for at: 

- Snøspade henges ved siden av inngangsdør eller på annet egnet sted. 
- Brannvarsling og slukkemateriell sjekkes. 
- Tilstrekkelig gass tilgjengelig for vinterbruk. 

Sikkerhet og verneutstyr 

Sørg for å bruke nødvendig verne-/sikkerhetsutstyr ifm. arbeid på hytta og i stier og løyper! (Eks. 
verneutstyr ved bruk av motorsag; sjekk tilgang på dette på i HHT). Vurder sikkerhet og brukbarhet på 
eksisterende stiger og foreslå evt. nyinnkjøp.  

Rapportering og drift 

Tilsynet opptrer på vegne av HHT og påser at hytta drives etter de retningslinjer som er fastsatt. Årlig 
rapport innleveres ved utfylt Sjekkliste for drift og vedlikehold sammen med evt. dugnadslister over 
utført arbeid. Rapport om manglende utstyr og evt. uønskede hendelser (uregelmessigheter som 
innbrudd/hærverk/skader) meldes snarest til dgl. leder/kontoret.    


