Melding om midlertidig overnatting
(Bruk blokkbokstaver)
Virksomhet / utleier

Tlf. nr.

Virksomhets adresse:

Fax nr.

Kontaktperson:

Telefon:

Tidsrom:

Særskilt brannobjekt (ja/nei)

Personantall voksne / barn:

Bygget er oppført med:
Brannalarmanlegg

Antall rom som benyttes:____________________

Seriekoblede røykvarslere
Brannalarmanlegg med direkte overføring til
brannvesenet (110-sentralen)

Hvilken etg. Overnattes det i:_________________

Kjenner leietakere til branninstruks, brannalarmtablå
rømningsveier?
Ja
Nei

Sprinkelanlegg
Ledesystem, nødlys, skilting

Andre opplysninger, sikkerhetstiltak som blir utført:

Ansvarshavende leietaker:

Tlf. nr.:

Kontaktpersoner leietakere:

Tlf. nr.:

Ansvarshavendes adresse:

Undertegnede erklærer herved at:
•At en har sørget for systematisk oppfølging av krav gitt i brannlovgivningen. Etterkomme de vilkår
som fremgår av vedlegg og andre vilkår som brannsjefen fastsetter.
Dato:

Underskrift,

Leietaker:___________________________

Utleier:_____________________________

Kopi: Vakthavende brannsjef / vaktlag

Ringsaker brannvesen
Fagerlundvegen 2 2383 Brumunddal
Sentralbord: 62 33 50 00 Vakthavende brannsjef: 98 29 00 15
E-post: postmottak.brann@ringsaker.kommune.no

Vilkår for overnattingen:
Bygningen er dekket med eget brannalarmanlegg, evt. seriekoblede røykvarslere,
merkede rømningsveier.
1. Det skal være tilgang til telefon for bruk i en nødssituasjon.
2. Foreligger det spesielle momenter i den interne branninstruksen skal dette
bekjentgjøres.
3. Alle skal kjenne rømningsveiene fra området og hvor brannslokkeredskapene er
plassert.
4. Det skal foreligge navnelister over alle de som overnatter i bygningen.
5. Ved brann skal bygningen rømmes. Man skal om mulig sørge for at alle er
kommet ut og ved opptelling kontrollere dette. Etter opptelling skal gruppen holdes
samlet og brannvesenet underrettes om situasjonen ved ankomst.
6. Dersom det er mulig skal man forsøke å slokke brannen med tilgjengelig
slokkemiddel.
7. Ansvarshavende skal inspisere bygningen med spesiell tanke på brann og sikring
av rømningsveier ca. en time etter at alle har gått til ro og ellers etter behov.
8. Det skal være oppnevnt en ansvarshavende som undertegner denne meldingen.
9. Det stilles krav om våken nattevakt
10. Leietakere skal informeres om bruken av bygningen som overnattingssted, Det
skal informeres om rømningsveier, lagring i rømningsveier, brannalarmanlegg,
slokkeredskap.

Melding sendes i god tid før overnatting skjer

Ringsaker brannvesen
Fagerlundvegen 2 2383 Brumunddal
Sentralbord: 62 33 50 00 Vakthavende brannsjef: 98 29 00 15
E-post: postmottak.brann@ringsaker.kommune.no

