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kjekt å ha

KONSTRUKSJON: På et fundament støpt av betong er det lagt
lecablokker. Det er ildfaste steiner der lammen er, og hvit murpuss
som ytterlag.

HETT: Foran lammen blir det så varmt at gjestene ofte tar av seg
sokkene.
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og rimelig. Under byggeprosessen var
han i tvil om hvor høy peispipen burde være.
– Jeg hadde egentlig ikke lyst på den
høye pipen, men uten den hadde det
vært røyk overalt her.
Han har også fått innspill om at han
burde ha lere sitteplasser, men ønsker å holde på en mer intim atmosfære og en enkel stil.
– Det må ikke bli for mye styr. Utepeisen min skal være et sted for kos,
prat og hygge – en litt annerledes
kveld, sier han.

HYGGE: Naboene møtes ofte foran peisen og kan sitte og snakke
til langt på natt. F.v: Britt Bøen, Mona Oshiro, Elisabeth Norum
Ødegaard, Katarina Bragen og Tom Bragen. FOTO: AUDUN BRAASTAD

Må ikke søke
Det er fullt lovlig å sette opp
utepeis selv.
– Utepeiser ligger utenfor plan- og
bygningslovens virkeområde og er
derfor ikke søknadspliktige, forteller
kommunikasjonssjef i Direktoratet for
byggkvalitet, Gro Maren Mogstad
Karlsen.
Utepeiser kan imidlertid være
omfattet av bestemmelser eller forbud i
reguleringsplaner, noe den aktuelle
kommunen kan svare på spørsmål om.

FAT: Enklere enn et bålfat blir det nesten ikke. Her i form av RAIS Ra
Ildsted.
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ENKEL LØSNING: Rimelige varianter av bålfat innes også, dette
er fra Clas Ohlson.
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NATURNÆRT: Nabo Katarina Bragen føler seg nær naturen, selv
om hun sitter på en terrasse. – Bål er bedre enn TV, sier hun.

Test av peiser
På oppdrag fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
utførte SINTEF NBL (Nå SP Fire
research) i 2006 en test av tre griller
og to utepeiser (Ildsted Arizona og
Utepeis Færder).
Ingen tilfredsstilte alle krav til brannsikkerhet. Temperaturene som ble registrert,
var høyere enn hva som ble oppgitt i
produktinformasjonen. I tillegg var det
gnistfare, og overflate/håndtak ble svært
varme. Dessuten var beina stort sett for
lave, slik at varmen kom for nær underla-
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get. Falsk trygghet ble funnet på alle
enhetene, i form av for eksempel for lave
gnistfangere, luke som ikke sitter inntil,
eller lufteluke med mulighet for utfall av
glør.
Lars Haugrud, senioringeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
oppfordrer til å utvise en sunn skepsis
overfor de mange ulike produktene som
finnes av ildsteder til utendørs bruk.
– Sett det alltid på ubrennbart materiale, ikke rett på en veranda av tre, for
eksempel. Ha minst en meter til brennbart
materiale, og bruk det kun under oppsyn.
Det er også lurt å ha et slokkemiddel
tilgjengelig, oppfordrer han.
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