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Dette skjema skal fylles ut og oversendes brannvesenet v/brannsjefen min. 10 dager før
amlingslokale benyttes som overnattingssted eller store arrangementer, dette for evt. særskilt
behandling.
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person/ vakt har gjort seg kjent med instruks ved bruk av forsamlingslokale til overnatting
arrangementer, og undertegnede har akseptert de fastsatte vilkårene for midlertidig bruk

gen til overnatting.
e rom og store deler av bygningen skal benyttes skal melding vedlegges tegninger over

n, som viser hvilke rom/deler av bygningen som benyttes.
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INSTRUKS VED BRUK AV FORSAMLINGSLOKALE TIL
OVERNATTING OG STORE ARRANGEMENTER

I.h.h.t. brannvernloven § 7, samt forskrift om brannforebyggende tiltak og
tilsyn § 3-6, må det en midlertidig bruksendring av forsamlingslokalet til
overnatting og store arrangementer, meldes til brannsjefen i kommunen.
Brannsjefen kan pålegge ekstra sikringstiltak ved slike arrangementer.
Det skal oppnevnes en ansvarlig person for overnattingen som skal være
kjent med fastsatte sikkerhetsbestemmelser og instrukser.
Ansvarlig person har ved underskriving av melding til brannsjef sett og
gjort seg kjent med bestemmelsene.

Bestemmelsene er følgende:

 Alle som oppholder seg i bygningen skal gjøres kjent med
brannmeldere, brannalarmsignal, rømningsveier og slokkeutstyrets
plassering og bruk.

 Ved overnatting:
o I bygningen skal det ved overnatting være en våken nattvakt

som går vaktrunde minimum hver 2. time hele natten med
kontroll av at rømningsveier er ryddig og åpne. Avvik meldes
ansvarlig person.

o Vaktliste skal være utarbeidet der ansvarlig person har
ansvar for at vaktlistene blir fulgt.

o Nattvakten må ha nøkler tilgjengelig, samt tilgang til telefon.
o Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler i

området.
 Ved større arrangementer:

o Ved større arrangementer skal det være vakt ved hver
utgang for å lede rømning.

o Ut fra arrangementets størrelse vurdere tiltak for å redusere
brannfaren, eks unngå bruk av åpen ild m.m.

Dette skjemaet skal benyttes for bruk ved midlertidig bruksendring av
bygninger til overnatting og store arrangementer.
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