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Innledning
Veiledning for myndighetsutøvelse ved tilsyn utført av brann- og feiervesen
(Tilsynsveiledningen) er utarbeidet med den hensikt å øke kvaliteten på
tilsynsarbeidet gjennom å sikre korrekt, systematisk, enhetlig og forutsigbar
myndighetsforvaltning.
Målet med Tilsynsveiledningen er at forebyggende avdelinger i brann- og
feiervesener kan ta denne i bruk som et fast arbeidsverktøy, og at den kan
innarbeides i lokale internkontroll- og saksbehandlingssystemer.
Veiledningen er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) til bruk for kommunale tilsynsmyndigheter og tilsynspersonell som utøver
kontraktsutsatt tilsyn. Veiledningen vil også være til nytte for eiere, forvaltere,
virksomheter og brukere av brannobjekter.
Utgivelsen av veiledningen innebærer ingen endringer i Brann- og
eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Veiledningen har imidlertid som
formål å endre fokus fra å avdekke konkrete avvik til en mer systemorientert
tilsynsform. I den grad virksomheter kan ansvarliggjøres, bør
Internkontrollforskriften legges til grunn for tilsynet. Forebyggendeforskriften bør
i den forbindelse benyttes som et nivå for akseptabel brannsikkerhet. I tilfeller
hvor eier/bruker er privatperson/forbruker, vil det kun være anledning til å legge
kravene i Forebyggendeforskriften til grunn.
Ved å benytte seg av det erfaringsmaterialet som er innbakt i Tilsynsveiledningen
oppnås den grad av kvalitet og sikkerhet som følger av forskriftene. Det
forutsettes imidlertid at innholdet i veiledningene til Internkontrollforskriften og
Forebyggendeforskriften er godt kjent for brukerne
Tilsynsveiledningen gir ikke bindende regler og kan derfor ikke brukes som
hjemmel for pålegg ved tilsyn. Tekst fra veiledningen kan eventuelt benyttes som
begrunnelse for hvorfor pålegg er ilagt.

De modale hjelpeverbene i veiledningen er normalt brukt slik:
skal: angir krav i relasjon til forskriften
bør: er en anbefaling
må: angir en følge/konsekvens av noe
vil: angir en hypotese
kan: angir valgfrihet
Formål og virkeområde
Tilsynsveiledningen med prosedyrer og saksbehandlingsmaler beskriver
prinsipper og formell fremgangsmåte som kan følges for å tilfredsstille lovverkets
krav til myndighetsutøvelse. Det gjelder tilsyn ved fyringsanlegg, tilsyn med
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særskilte brannobjekter og tilsyn med andre brannobjekter som lovverket berører.
Bestemmelser om myndighetsutøvelse er gitt i eller i medhold av lov av 14. juni
2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven).
Veiledningens innhold
Veiledningen inneholder prosedyrer og saksbehandlingsmaler for
myndighetsutøvelse ved tilsyn utført av brann- og feiervesenet.
I prosedyrene er det linker til saksbehandlingsmaler som dekker områdene:
hjemmelsgrunnlag for å føre tilsyn, prosedyrer for varsel, prosedyrer for
gjennomføring og prosedyrer for oppfølging og reaksjon. Styrende dokumenter
for tilsyn og Forvaltningslovens bestemmelser er lagt til grunn for utarbeidelsen.
Saksbehandlingssmalene tar utgangspunkt i regelverket og er gode eksempler på
hvordan en kan oppnå korrekt myndighetsutøvelse. Selv om malene gir gode
løsningsforslag for de enkelte problemstillinger, er det viktig å presisere at
tilsynsmyndigheten foretar selvstendige vurderinger. Malene skal tilpasses
saksforholdet og ikke omvendt.
I tillegg til malene har veiledningen flere vedlegg.
Begreper og definisjoner
Veiledningen benytter de samme begreper og definisjoner som er innarbeidet i
brann- og eksplosjonsvernloven, Forebyggendeforskriften og veiledningsutgaven
til denne. Dette gjelder også begrepene brukt i Plan- og bygningsloven med
tilhørende forskrifter.
Det er likevel nødvendig med følgende presiseringer:
Ansvarlig etter delegasjon (e.f.)
Leder av brann- og feiervesenet (brannsjefen) som gjennom kommunen(es)
delegeringsvedtak har fått fullmakt til å fatte enkeltvedtak.
Myndighet kan være delegert videre til seksjonsleder eller avdelingsleder for
tilsyns- eller feierseksjon/avdeling/enhet, avdelingsleder for forebyggende
avdeling eller lignende.
Bruker
Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller
partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten.
Bruker kan være eier selv, leietaker for hele eller deler av brannobjektet, eller
være virksomhetsleder.
Eier
Den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt. Kan være et personlig eierskap
eller en juridisk person. Ved juridisk person er det daglig leder eller styret som
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representerer selskapet. Eiers forpliktelser etter lov og forskrifter kan ikke
fraskrives gjennom avtale.
Fyringsanlegg
Ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved
forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og
eventuelt matesystem for brensel.
Ildsted
Mindre varmeproduserende enhet for lokal oppvarming. F.eks. frittstående
vedovn, peis, peisinnsats, parafinkamin hvor dagtank er montert i samme
branncelle, kombinerte ved- og parafinkaminer, åpent ildsted eller peisovn for
lokal oppvarming samt gassbrennere som mates med flaske.
Representant for eier
Den person som etter fullmakt eller avtale opptrer på vegne av eier med
grunnbokshjemmel.
Risikoanalyse
Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen
utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaker til og konsekvenser av
disse, se internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt 6. Se også Norsk Standard –
www.standard.no: NS 5814 ”Krav til risikoanalyser”, NS 3901 ”Risikoanalyse av
brann i byggverk” med veiledninger, og annen litteratur om risikoanalyse.
I all enkelhet dreier det seg om følgende:
•

Hva kan gå galt?

•

Hva er gjort og hva kan ytterligere gjøres for å hindre dette?

•

Hva er gjort og hva kan ytterligere gjøres for å redusere konsekvensene
dersom noe skjer?

Risikovurdering
Sammenligning av resultater fra risikoanalyse med akseptkriterier for risiko og
andre beslutningskriterier.
Styrende dokumenter for tilsyn
Etter at forskrift om internkontroll trådte i kraft 1.1.1992, og etter fastsettelse av
forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(interkontrollforskriften) av 6. desember 1996, har de fire tilsynsetatene
Arbeidstilsynet, Statens Forurensningstilsyn, Næringslivets
sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
samarbeidet om en enhetlig tilsynspraksis. Styrende dokumenter for tilsyn er
etatenes felles beskrivelse av dette.
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Virksomhet
Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er
etablert med henblikk på forretningsmessig drift eller ikke. Ref. brann- og
eksplosjonsvernloven § 4, f og internkontrollforskriften §§ 2 og 4 med veiledning.
Virksomhet kan være eier selv eller et foretak som har total eller partiell bruksrett
til et brannobjekt.
Aktuelt lovverk for tilsyn
1) Brann- og eksplosjonsvernloven
2) Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
3) Internkontrollforskriften
4) Styrende dokumenter for tilsyn
5) Forskrift om brannfarlig vare
6) Forskrift om brannfarlig eller trykkfast stoff
Andre lover, forskrifter, publikasjoner:
7) Plan og bygningslov med tilhørende forskrifter og veiledninger
8) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker - Forvaltningsloven
Noen linker til myndighetsområder:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: www.dsb.no

Statens Bygningsteknisk etat: www.be.no
HMS- etatene: www.hmsetatene.no
Delegering av myndighet til interkommunale selskap
Innledning
I veiledningen til dimensjoneringsforskriften (s. 13 og 14) redegjøres det for hva
som menes med delegasjon, kommunens plikt til å delegere og hvordan
delegasjon faktisk skal gjennomføres. Se i den forbindelse også
dimensjoneringsforskriften § 2-2. Det er viktig at kapittelet om delegasjon i
veiledning til dimensjoneringsforskriften leses i sammenheng med denne
tilsynsveiledningen.
Det er viktig å skille mellom delegasjon av offentlig myndighetsutøvelse og andre
beredskapsmessige oppgaver som brannvesenet har. Dette skyldes at det kun er
offentlig myndighetsutøvelse som reiser forvaltningsmessige spørsmål i forhold til
delegasjon. Med offentlig myndighetsutøvelse siktes det her til vedtak som
regulerer rettigheter og plikter for privatpersoner (enkeltvedtak og forskrifter).
Så lenge kommunen selv er medeier i det interkommunale selskapet vil delegasjon
av myndighet kunne skje på samme måte som når det delegeres til
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administrasjonen. Kommunen beholder da sitt formelle forvaltningsansvar og
instruksjonsmyndighet gjennom å delta i representantskapet, eventuelt i styret. I
de tilfeller hvor kommunen ikke er medeier i selskapet, men kun ønsker å leie inn
beredskapstjenester oppgaver etter loven, må det etableres ordninger som ivaretar
at all myndighetsutøvelse skjer under kommunens formelle ansvar. Det vil i den
forbindelse kun være selve vedtakskompetansen som finnes i kommunen.
Gjennomføring av kontroll, tilsynsrapporter og forberedelse av eventuelle
enkeltvedtak kan utføres av det interkommunale selskapet.
Det vil uansett ikke være anledning til å delegere myndighet til å vedta lokale
forskrifter, som f.eks. når man skal regulere tilsyn i byggverk som ikke er
særskilte brannobjekter. Ordlyden i Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 fjerde
ledd må tolkes slik at det er en delegasjonssperre, jf. utrykket: ”kommunestyret
selv”. Dette innebærer at det kun er kommunestyret som kan vedta lokale
forskrifter.
Delegasjon hvor kommunen er medeier i selskapet
Hvis flere kommuner ønsker å gå sammen om å organisere brannvesenet i et
interkommunalt selskap, er den formelle linjen som følger:
1.

Kommunestyret vedtar selskapsavtalen og stifter selskapet, jf. Lov om
interkommunale selskaper. I den forbindelse er det viktig at det samtidig
fattes et delegasjonsvedtak hvor det klart fremgår hvilke
myndighetsoppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven som kan
utføres av det interkommunale selskapet. Det bør også oppnevnes et
særskilt klageorgan for selskapet. Et slikt klageorgan må bestå av
representanter fra samtlige samarbeidskommuner slik at
myndighetsutøvelsen er underlagt de respektive kommunenes kontroll.
Av den grunn er det naturlig å legge klagekompetansen å la
representantskapet være klageorgan og organets myndighet må fremgå
tydelig av samtlige delegasjonsvedtak.

2.

Øverste myndighet i selskapet er representantskapet, som består av
representanter for alle deltagerne (kommunene).

3.

Selskapet forvaltes av styret, som er valgt av representantskapet.

4.

Daglig leder av selskapet er brannsjefen.

Det bør dannes et særskilt klageorgan for enkeltvedtak fattet av det
interkommunale selskapet. Det vil være naturlig at representantskapet fungerer
som klageorgan. Hvis det ikke er etablert et slikt felles klageorgan, må eventuelle
klager behandles av den kommunen der tilsynsobjektet har sin adresse, jf. brannog eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Dette er et tungvint system, og kan i enkelte tilfeller medføre at det oppstår
forskjellig praksis innenfor myndighetsområdet til et interkommunalt selskap.
Når det gjelder lokale forskrifter i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven §
13 fjerde ledd må vedtakene treffes av de respektive kommunestyrene. Det er
ingenting i veien for at vedtakene forberedes av det interkommunale selskapet.
Hvis det er ønskelig å ha samme forskrift for alle samarbeidskommunene, må det
foreligge identiske forskriftsvedtak fra samtlige kommunestyrer. Da slipper
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brannvesenet å forholde seg til forskjellig regelverk i de ulike
samarbeidskommunene. Ved etablering av felles brannvesen som et IKS bør
samtlige eksisterende forskrifter gjennomgås og vurderes i lys av samarbeidet.
Tilfeller hvor kommunen ikke er medeier i det interkommunale selskapet
I tilfeller hvor kommunen ikke er medeier i det interkommunale selskap,et er det
ikke adgang til å delegere utøvelse av myndighet til selskapet. Kommunen er her
helt uavhengig av det interkommunale selskapet, og det må etableres ordninger
slik at vedtakene fattes av kommunestyret selv eller et organ som er underlagt
kommunelovens bestemmelser, f. eks. administrasjonen. I slike tilfeller vil det
være praktisk at kommuneadministrasjonen har en person som har ansvaret for det
forebyggende brannvernarbeidet i kommunen. Myndigheten må begrenses til
selve vedtakskompetansen, slik at det å gjennomføre kontroll, skrive
tilsynsrapporter og forberede eventuelle enkeltvedtak kan utføres av det
interkommunale selskapet. Eventuelle klager vil kunne behandles som normalt i
kommunens klageorganer (kommunestyret).
Kontraktsutsatt feiing
Når det gjelder kontraktutsatt feiing, må adgangen til å delegere begrenses på
samme måte som i de tilfeller hvor en kommune leier tjenester fra et
interkommunalt selskap. Dette innebærer at all myndighet (vedtakskompetanse)
må utøves av kommunens formelle organer. Tilsyn, tilsynsrapporter og
forberedelse av enkeltvedtak kan utføres av det private feieselskapet.

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak
Hva er enkeltvedtak
Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav
b: ”et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte
personer”. I praksis vil avgjørelser om pålegg og forbud mot bruk etter brann- og
eksplosjonsvernloven § 37 være enkeltvedtak. Andre eksempler på enkeltvedtak er
avgjørelser om tvangsmulkt, tvangsgjennomføring, tilbakekalling av produkter,
etc.
Prosessledende avgjørelser er ikke enkeltvedtak. Med dette menes avgjørelser
som kun har betydning for saksbehandlingen, og ikke har konsekvenser for
realiteten i saken, f.eks. beslutninger knyttet til utsatt iverksettelse inntil klagen er
ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42. Det er ikke klagerett på slike
avgjørelser. Se teksten nedenfor.
Saksforberedelse ved enkeltvedtak
Forhåndsvarsling
Forvaltningsloven § 16 stiller krav om at adressaten for et enkeltvedtak (parten)
skal varsles i forkant, og gis mulighet til å uttale seg innen en angitt frist.
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Forhåndsvarsel er spesielt viktig ved enkeltvedtak som medfører plikter eller
sanksjoner for en person eller virksomhet. Slike sanksjoner kan være pålegg,
forbud mot bruk, tvangsmulkt, tvangsgjennomføring, etc. Kravet om
forhåndsvarsling henger sammen med bestemmelsen i forvaltningsloven § 17 om
at tilsynsmyndigheten må påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak
treffes.
Ved oppfølging av avvik hender det ofte at kommunen må vedta flere sanksjoner
(enkeltvedtak) i prosessen. Hvis den ansvarlige ikke følger opp anmodninger i
tilsynsrapporten, ilegges gjerne et pålegg om å lukke avviket, og hvis pålegget
ikke etterkommes, ilegges gjerne en tvangsmulkt. Den ansvarlige må varsles
særskilt om hvert av enkeltvedtakene (sanksjonene). Det kan imidlertid være
hensiktsmessig å forhåndsvarsle hele kjeden av sanksjoner (enkeltvedtak) som vil
kunne bli aktuelle i forkant av prosessen, f.eks. i tilsynsrapporten. Parten vil da få
en samlet oversikt over hva som kan forventes hvis avviket ikke lukkes, og han
kan uttale seg i forhold til et samlet sett av reaksjoner. En slik fremgangsmåte
skaper forutsigbarhet og kan til en viss grad også ha en preventiv effekt. I tillegg
vil forhåndsvarsling av hele prosessen føre til en mer effektiv saksgang der man
unngår unødvendig tidstap ved fortløpende varsling mellom sanksjonsvedtakene,
spesielt da i forhold til eventuelle høringsfrister. En slik varsling forutsetter tett
oppfølging av tilsynssaken.
Dersom tilsynsmyndighetene under tilsynet finner grunnlag for umiddelbar
stengning som følge av overhengende fare, vil forhåndsvarsling ikke være
nødvendig, jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd og brann- og
eksplosjonsvernloven § 37 tredje ledd.
Formelle krav til selve vedtaket
Skriftlighet
Enkeltvedtak skal være skriftlige, jf. forvaltningsloven § 23. Enkeltvedtak knyttet
til stengning ved overhengende fare kan gjøres muntlig på tilsynstidspunktet. Den
muntlige nektelsen må så snart som mulig følges opp med et skriftlig vedtak av
tilsynsmyndigheten.
Hjemmel
I forhold til legalitetsprinsippet i forvaltningen må enkeltvedtak ha hjemmel i lov
eller forskrift, og det må vises til de aktuelle bestemmelsene i vedtaket. Dette er
spesielt viktig hvis enkeltvedtaket medfører plikter eller byrder for parten, f. eks.
pålegg, vedtak om stengning, tvangsmulkt, etc. Det må vises til de aktuelle
bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernloven i forhold til plikter, med mindre
pliktene følger direkte av forskriftsteksten, f.eks. i forebyggendeforskriften.
Begrunnelse
Det fremgår av forvaltningsloven § 24 at enkeltvedtak skal begrunnes. Hvis
avviket er et brudd på funksjonsbaserte forskrifter, er det viktig at
tilsynsmyndigheten konkretiserer hva avviket innebærer. I noen tilfeller er dette
enkelt, f. eks når bygningen ikke er oppført i samsvar med opprinnelig
byggetillatelse. Mer komplisert blir det hvis det foreligger avvik i forhold til
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forutsetningene ved byggetillatelsen, f. eks. når en analyseløsning ikke anses å
være tilfredsstillende. Som nevnt i kapittelet om pålegg skal ikke
tilsynsmyndighetene skissere løsningsforslag overfor den ansvarlige, men det må
klart angis i enkeltvedtaket hvorfor objektet eller virksomheten ikke tilfredsstiller
kravene i lovverket.
Underretning
Det fremgår av forvaltningsloven § 27 at tilsynsmyndighetene plikter å påse at
”partene underrettes om vedtaket så snart som mulig”. Underretningen skal være
skriftlig. Det er anledning til å benytte e-post hvis mottageren uttrykkelig har
godtatt dette og samtidig har oppgitt sin e-postadresse. I helt spesielle tilfeller kan
enkeltvedtaket formidles muntlig, f. eks. ved sterkt hastverk. Det kan være aktuelt
når tilsynsmyndigheten finner det nødvendig å stenge bygningen som følge av
overhengende brannfare, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 tredje ledd. I
slike tilfeller er det viktig å opplyse parten om at vedtaket kan bekreftes skriftlig i
ettertid.
Underretningen skal sendes til partene. Dette er i praksis bygningseier, men i
mange tilfeller vil også bruker av eller virksomheten i bygningen være parter.
Hvis det er flere parter, skal samtlige ha underretning. Kopi bør også sendes til
brannvernleder, jf. forebyggendeforskriften § 3-2.
I underretningen må det opplyses om klageadgang, klagefrist, hvem som er
klageinstans, samt hvor eventuell klage skal sendes (underinstansen). Dersom
gjennomføringen av vedtaket kan tenkes å være til skade for en part, må det
opplyses om adgangen til å be om oppsettende virkning (utsatt iverksettelse) inntil
klagesaken er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42 første ledd. Underretning om
dette kan gjøres i felles brev med vedtak eller separat.
Virkninger av eventuelle saksbehandlingsfeil –
forvaltningsloven § 41
Med saksbehandlingsfeil menes at tilsynsmyndigheten ikke har overholdt de
saksbehandlingsregler for enkeltvedtak som er skissert over. Eventuelle
saksbehandlingsfeil avdekkes gjerne i en klagebehandling, enten av under- eller
klageinstansen.
Det er ikke slik at alle feil som avdekkes vil medføre at vedtaket må kjennes
ugyldig. Det er kun i de tilfeller hvor feilen kan ha påvirket resultatet (vedtakets
materielle innhold) at vedtaket må kjennes ugyldig. Se forvaltningsloven § 41.
Bestemmelsen har følgende ordlyd:
”Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av
loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er
vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket
bestemmende på vedtakets innhold.”
Hensikten med saksbehandlingsreglene er først og fremst å fatte riktige
avgjørelser, og det ville være ”flisespikkeri” hvis ubetydelige feil skulle medføre
at et vedtak kjennes ugyldig. Bestemmelsen må likevel ikke anvendes ukritisk.
Det er ikke et absolutt krav om at feilen faktisk skal ha påvirket resultatet. Det er
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tilstrekkelig at det foreligger en mulighet for at feilen kan ha virket inn på
vedtakets innhold.
Som en ”tommelfingerregel” kan man si at jo mer inngripende et vedtak er, og jo
grovere feilen er, desto større grunn er det til å kjenne et vedtak ugyldig, selv når
det er lite sannsynlig at feilen kan ha påvirket resultatet. Vedtak fattet av
tilsynsmyndigheten påfører stort sett plikter for adressaten og vil av den grunn
ofte oppfattes som inngripende. Det er viktig at tilsynsmyndigheten legger dette til
grunn når kriteriene i forvaltningsloven § 41 skal vurderes.
Enkelte typer saksbehandlingsfeil medfører som regel alltid ugyldighet.
Manglende eller mangelfull forhåndsvarsling er en feil som lett kan virke inn på
resultatet, jf. forvaltningsloven § 16. Parten har da ikke fått anledning til å uttale
seg om de pliktene/byrdene som følger av et eventuelt pålegg, vedtak om
stansning-/stengningsvedtak eller tvangsmulkt. I slike tilfeller vil heller ikke saken
være tilstrekkelig opplyst i forhold til forvaltningsloven § 17.
Saksbehandlingsfeil som vanskelig kan ses å ha virket inn på resultatet, vil f.eks.
kunne være en ren forglemmelse i forhold til hjemmelshenvisningen når det ellers
er åpenbart at forholdet har tilstrekkelig hjemmel. Slike feil vil som regel ikke
kunne påvirke innholdet i vedtaket så lenge vurderingene bygger på riktige
forutsetninger i lovverket og kan rettes opp ved at parten underrettes skriftlig om
riktig hjemmel i ettertid eller i en eventuell klagebehandling.
Likeledes vil feil i forbindelse med underretningen av vedtaket vanskelig kunne
ses å ha innvirkning på innholdet i avgjørelsen. Slike feil vil som regel kunne få
betydning i forhold til klagefrister.
Dersom tilsynsmyndigheten kommer til at enkeltvedtaket lider av en
saksbehandlingsfeil, og det ikke kan utelukkes at feilen kan ha påvirket resultatet,
er vedtaket ugyldig. Ugyldige vedtak om sanksjoner vil som hovedregel være
nulliteter. Med dette menes at parten kan se bort fra sanksjonen. Hvis vedtaket blir
kjent ugyldig etter klage, må klageinstansen presisere dette i sitt vedtak. I andre
tilfeller bør tilsynsmyndigheten informere om at vedkommende kan se bort fra
sanksjonen i et særskilt brev. Parten skal informeres om adgangen til å kreve
saksomkostninger dekket for vesentlige utgifter som har vært nødvendig i forhold
til endringen, jf. forvaltningsloven § 36.

Klage og omgjøring
Hvem som har klagerett
Det fremgår av forvaltningsloven § 28 første ledd at ”parter og andre som har
rettslig klageinteresse i saken” kan klage på enkeltvedtaket. Hvem som er å anse
som part, er nærmere definert i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e:
”person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder”.
Det er som regel ikke vanskelig å definere hvem som er part. Det vil være huseier,
virksomhet (etter HMS- lovgivningen) eller andre adressater for enkeltvedtaket.
Det er vanskeligere å definere hvem som kan ha ”rettslig klageinteresse”.
Begrepet er hentet fra tvistemålsloven, og er likestilt med hvem som har
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søksmålskompetanse, jf. tvistemålsloven § 54. For å ha ”rettslig klageinteresse”
må man ha en viss tilknytning til saken. Det kan dreie seg om flere
tilknytningsforhold. Vedtaket må ikke nødvendigvis ha rettslige konsekvenser for
klageren. Det som må vurderes er om vedkommendes interesse er av en slik
karakter (art og tyngde) at det er rimelig at han gis anledning til å få en rettslig og
faktisk overprøving av vedtaket. Det kan her dreie seg om
interesseorganisasjoner, velforeninger, etc.
Hvilke avgjørelser som er gjenstand for klage
Det fremgår av forvaltningsloven § 28 første ledd at det kun er enkeltvedtak som
kan påklages, se om enkeltvedtak ovenfor. I praksis er de fleste avgjørelser som
fattes av tilsynsmyndighetene enkeltvedtak, og vil således være gjenstand for
klage. Beslutninger om å imøtekomme eller avslå anmodninger om utsatt
iverksettelse er ikke enkeltvedtak, og det er ikke klagerett på slike avgjørelser.
Det er klagerett på enkeltvedtak om tilsyn i bygninger som ikke er særskilte
brannobjekt, men det vil ikke være klagerett hvis tilsynet er hjemlet i en lokal
forskrift, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13. Beslutninger som fremgår
direkte av forskrifter, og som ikke medfører noen selvstendig vurdering, vil ikke
kunne påklages.
Til slutt må det presiseres at det ikke er klagerett på klageinstansens avgjørelse.
Klageinstansens avgjørelse er endelig og det er ingen videre ankemuligheter.
Eventuell videre forfølgelse av vedtaket må bringes inn for domstolen ved
søksmål.
Klagefrist
Fristens utgangspunkt
Det fremgår av forvaltningsloven § 29 første ledd at klagefristen er tre uker.
Denne fristen er i utgangspunktet absolutt. Fristen skal beregnes fra det tidspunkt
hvor underretningen har kommet frem til adressaten. I praksis vil dette være når
brevet ligger i postkassen eller når e-posten er tilgjengelig i e-postboksen. Det at
parten ikke har faktisk kunnskap om vedtaket er ikke avgjørende så lenge
vedkommende har hatt mulighet til å gjøre seg kjent med det.
Hvis vedtaket unntaksvis er formidlet muntlig, gjelder fristen fra
meddelelsestidspunktet. Parten informeres om retten til å kreve skriftlig
underretning i ettertid. Hvis noen ber om en skriftlig underretning, må klagefristen
beregnes fra tidspunktet en slik underretning har kommet frem til adressaten.
Som tidligere nevnt kan også personer som ikke har vært parter, og derfor ikke har
fått underretning, ha klagerett (rettslig klageinteresse). Det kan også forekomme at
underretning ved en feil ikke blir sendt, eller ikke kommer frem. I slike tilfeller
gjelder klagefristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha fått
kjennskap til vedtaket, jf forvaltningsloven § 29 annet ledd. Det er en absolutt frist
på tre måneder fra vedtakstidspunktet (dato). Klager som er innkommet etter
dette, skal avvises, jf. bestemmelsens siste punktum.
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Når klagen må være fremsatt
Når det gjelder tidspunktet for når klagen må være fremsatt, er det tilstrekkelig at
brevet har kommet inn til postoperatør. I praksis innebærer dette at så lenge
datostemplingen på frimerket er innenfor fristen, må klagen anses å være kommet
inn i rett tid. I tillegg er det tilstrekkelig at underretningen er overlevert offentlig
tjenestemann som har fullmakt til å ta imot klagen (brannvesen) eller at den har
kommet frem til tilsynsmyndighetens elektroniske adresse. Alt dette er nærmere
beskrevet i forvaltningsloven § 30.
Oversittelse av klagefristen
I forvaltningsloven § 31 første ledd åpnes det for at klagefristen kan oversittes i
visse tilfelle.
I dette ligger at tilsynsmyndigheten har anledning til å forskyve klagefristen
dersom konkrete vilkår i bestemmelsen er oppfylt. Det første vilkåret er at parten
ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen eller for å ha drøyd etterpå.
Konkrete eksempler på slike vilkår er feil i underretningen i forhold til opplysning
om klageadgang, sykdom og lignende. Dersom parten eller hans fullmektig
(advokat) kan lastes for at fristen overskrides, er det kun adgang til å gi
oppreisning når det av ”særlige grunner” er rimelig at klagen blir prøvet.
Tilsynsmyndigheten har ikke plikt til å gi oppreisning selv om vilkårene er
oppfylt, jf. ordet ”kan”.
Når det vurderes om oppreisning skal gis, må det legges vekt på om dette vil
medføre skade eller ulempe for øvrige parter eller andre. Siden
tilsynsmyndighetenes enkeltvedtak stort sett medfører byrder for partene vil dette
normalt ikke være et vurderingstema i våre saker.
Det er vanskelig å finne konkrete eksempler på at andre påføres ulempe når
tilsynsmyndighetene gir oppreisning. Samfunnsmessige interesser
(brannsikkerhet) kan imidlertid tale for at brannvesenet bør være restriktive med å
gi oppreisning på klagefristen.
Klageinstans
Hvem som er klageinstans er nærmere regulert i brann- og eksplosjonsvernloven §
41 annet ledd, første punktum. Det fremgår her at sentral tilsynsmyndighet (DSB)
er klageinstans hvor kommunestyret har fattet vedtak. Dette gjelder enkeltvedtak
som kommunen har fattet i førsteinstans. I praksis gjelder det tilfeller hvor
kommunestyret ikke har delegert sin myndighet til administrasjonen
(brannvesenet).
For alle andre vedtak gjelder forvaltningslovens generelle regler om klageinstans i
en kommune, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 annet ledd, annet punktum
og forvaltningsloven § 28 annet ledd. Dette innebærer at kommunestyret eller
annet særskilt oppnevnt klageorgan vil være klageinstans når vedtaksmyndigheten
er delegert til administrasjonen (brannvesenet). Sistnevnte vil da være
underinstans.
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Underinstansens behandling av klagen – forvaltningsloven §
33
Det følger av forvaltningsloven § 32 at klagen skal fremsettes for det organet som
fattet enkeltvedtaket (underinstansen).
Forvaltningsloven § 33 beskriver underinstansens (tilsynsmyndighetens) plikter
ved behandling av klagen. For det første må underinstansen ta stilling til om
vilkårene for å klage er til stede. Det må her ses på om vedkommende har
klagerett, om avgjørelsen er et enkeltvedtak, at klagefrister er overholdt, etc.
Det er viktig å presisere at underinstansen (tilsynsmyndigheten) skal avvise
klagen dersom vilkårene ikke er oppfylt. Avvisning er ikke det samme som å
avslå klagen. Hvis klagen avvises, har tilsynsmyndigheten ikke tatt stilling til det
materielle innholdet i klagen. Avvisning er et enkeltvedtak som igjen er gjenstand
for klage. Når en klage avvises, er det derfor viktig at forvaltningslovens regler
om saksbehandling følges, jf. krav om skriftlighet, begrunnelse og underretning
med opplysning om klageadgang, etc. Se nærmere om dette ovenfor. Når det
fattes vedtak om avvisning, avsluttes klagebehandlingen og saken skal ikke
oversendes til klageinstansen.
Når underinstansen (tilsynsmyndigheten) har vurdert vilkårene og funnet at klagen
kan tas opp til behandling, skal grunnlaget for klagen undersøkes og det må
vurderes om vedtaket bør endres, oppheves eller om det må anses å være en
nullitet. Hvis tilsynsmyndighetene har endret oppfatning, bør vedtaket endres og
ikke overlates til klageinstansen.
Hvis det må fattes et nytt enkeltvedtak, må avgjørelsen undergis
forvaltningslovens saksbehandlingsregler med skriftlighet, begrunnelse,
underretning, etc. Det vil således også være klageadgang på endringsvedtaket.
Dette er praktisk viktig der enkeltvedtaket har flere berørte med ulike interesser, f.
eks. velforeninger og andre som berøres av vedtaket. Hvis klagen gjelder vedtak
om pålegg eller tvangsmulkt (virkninger som er til skade for adressaten), og
underinstansen finner å ta klagen til følge, vil vedtaket være en nullitet. Dette
innebærer at adressaten kan se bort fra rettsvirkningene. En slik endring er ikke et
enkeltvedtak og har ingen formelle krav. Adressaten bør imidlertid underrettes om
utfallet av klagesaken.
Hvis underinstansen ikke ønsker å endre oppfatning, skal klagen oversendes
klageinstansen for endelig avgjørelse. Klageinstans er som nevnt over
kommunestyret eller særskilt oppnevnt klageorgan dersom vedtaket er fattet på
delegasjon (fra kommunestyret). I tilfeller hvor kommunestyret har fattet
enkeltvedtak i førsteinstans, er sentral tilsynsmyndighet (DSB) klageinstans.
Henvisning til maler for tilsyn med særskilte brannobjekter:
Se mal 17a – Klagen tas til følge – nytt vedtak
Se mal 17b – Klagen avvises – enkeltvedtak
Se mal 17c – Klagen tas til følge - nullitet
Henvisning til maler for tilsyn med fyringsanlegg:
Se mal 11a – Klagen tas til følge – nytt vedtak
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Se mal 11b – Klagen avvises – enkeltvedtak
Se mal 11c – Klagen tas til følge - nullitet
Klageinstansens behandling – forvaltningsloven § 34
Pliktene til klageinstansen er nærmere definert i forvaltningsloven § 34 første ledd
første punktum. Det må foretas en uavhengig vurdering av om vilkårene for å
klage er til stede, og hvis vilkårene ikke er oppfylt, har klageinstansen plikt til å
avvise. Hvis klageinstansen finner grunnlag for å avvise, endre, oppheve eller at
vedtaket må anses å være en nullitet, gjelder samme prosedyre som for
underinstansen, jf. ovenfor.
Hvis klagen tas opp til behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken,
også forhold som ikke er anført i klagen eller berørt i vedtaket. Klageinstansens
vedtak i saken er endelig og kan ikke påklages. Det er kun åpnet for en totrinns
behandling i forvaltningssystemet. Det er viktig å presisere at klageinstansen ikke
skal sende saken tilbake hvis man finner at underinstansen ikke hadde hjemmel til
å fatte påklagde vedtak eller at man er uenig i skjønnsmessige vurderinger. Saken
skal kun sendes tilbake til underinstansen ved saksbehandlingsfeil som det er
grunn til å regne med kan ha virket inn på sakens utfall. Dette er feil som kan
repareres hvis underinstansen fortsatt ønsker å forfølge saken.
Ved behandling av klager på avvisningsvedtak skal klageinstansen kun ta stilling
til om det var riktig å avvise klagen.
Når det gjelder klager på avvisningsvedtak, gjelder spesielle regler i
forvaltningsloven § 28 tredje ledd siste punktum. Det fremgår blant annet her at
det eksisterer en videre klageadgang i tilfeller hvor avvisningsspørsmålet ikke er
vurdert av underinstansen (administrasjonen – brannvesenet). Da vil eventuelt
sentral tilsynsmyndighet (DSB) være klageinstans, jf. brann- og
eksplosjonsvernloven § 41 annet ledd første punktum. Det vil i den forbindelse
være tilstrekkelig at underinstansen viser til forholdet i klagebehandlingen, men at
man finner at vilkårene likevel er oppfylt. Grunnen til at klageinstansens
avvisningsvedtak kan påklages, i tilfeller hvor underinstansen ikke har vurdert
dette spørsmålet, er hensynet til at alle skal få mulighet til en totrinns behandling i
forvaltningssystemet.
Utsatt iverksettelse – forvaltningsloven § 42
Det er et alminnelig forvaltningsrettslig prinsipp at enkeltvedtak som hovedregel
har umiddelbar rettsvirkning. Dette gjelder uavhengig av om det foreligger en
klage. Eventuelle frister for gjennomføring av pålegg eller oppfølgende vedtak om
tvangsmulkt berøres derfor ikke av at noen påklager avgjørelsene.
Det er imidlertid et unntak fra dette hovedprinsippet i forvaltningsloven § 42. Det
fremgår her at underinstansen eller klageinstansen (kommunen) på ethvert
tidspunkt i klagebehandlingen ”kan” gi utsatt iverksettelse for vedtaket inntil
klagen er ferdigbehandlet. Med dette menes at vedtaket ikke blir satt ut i livet før
klagesaken er endelig avgjort.
Som det fremgår av ordlyden er det opp til tilsynsmyndigheten (under- og
klageinstans) om påklagde vedtak skal gis utsatt iverksettelse. Dette beror på en
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skjønnsmessig vurdering (fritt skjønn). I vurderingen bør det legges vekt på hvilke
konsekvenser en umiddelbar gjennomføring har for den enkelte, veid opp mot
hvilke samfunnsmessige konsekvenser en utsettelse eventuelt vil ha. Det kan også
legges vekt på om det er stor sannsynlighet for at klagen når frem. Det må
imidlertid presiseres at hovedregelen er at rettsvirkningene ikke skal utsettes.
Uansett er vurderingskriteriene av skjønnsmessig art for kommunen, og
beslutningen er derfor ikke et enkeltvedtak med de krav som det innebærer i
forhold til skriftlighet, begrunnelse, underretning, etc. Det er heller ikke klagerett
på beslutninger om oppsettende virkning.
Det er som nevnt over viktig at tilsynsmyndigheten varsler (i underretningen om
vedtaket) om muligheten til å begjære utsatt iverksettelse ved en eventuell klage.
Dekning av saksomkostninger
Forvaltningsloven åpner for at det kan tilkjennes saksomkostninger (på gitte
vilkår) hvis et vedtak blir endret til gunst for en part. Adgangen til å kunne kreve
dekning av saksomkostninger er begrenset av følgende vilkår:
For det første må vedtaket være ”endret til gunst” for en part. I dette utsagnet
ligger to kriterier. Det ene er at tilsynsmyndigheten må ha foretatt en endring i
forhold til opprinnelig vedtak. Det foreligger ingen begrensning for hvor små
endringene kan være, og bestemmelsen må forstås slik at enhver (liten) endring vil
kunne gi rett til dekning av saksomkostninger. Opphevelse av vedtaket vil også
være en endring. Det samme gjelder ugyldige vedtak hvor rettsvirkningene må
anses falt bort (nulliteter). Se om dette ovenfor.
Det andre kriteriet er at endringen må være ”til gunst” for en part eller klager.
Med uttrykket ”til gunst” menes at vedkommende har fått en fordel av endringen,
f.eks. at et pålegg faller bort som følge av ugyldighet. Bygningseieren har helt
klart en fordel av at pålegget ikke kan gjøres gjeldende. Et annet eksempel vil
være at tilsynsmyndigheten setter ned tvangsmulkten etter klage.
Et naturlig spørsmål å stille i denne sammenheng er om bestemmelsen åpner for å
tilkjenne saksomkostninger ved midlertidige fordeler. Dette er spesielt aktuelt når
et vedtak blir kjent ugyldig som følge av en saksbehandlingsfeil. I slike tilfeller
står tilsynsmyndigheten fortsatt overfor et avvik fra regelverket, og det vedtas
gjerne et nytt pålegg hvor saksbehandlingsfeilen(-ene) rettes opp.
I forhold til bygningseieren har fordelen av å få kjent vedtaket ugyldig kun vært
av midlertidig karakter, og det har ikke medført noen realitetsendring, kun en
utsettelse. Bestemmelsen må imidlertid forstås slik at også midlertidige fordeler er
omfattet av begrepet ”endret til gunst”.
Forutsatt at vedtaket ”er endret til gunst”, har bestemmelsen også begrensninger i
forhold til hvilke kostnader som kan kreves dekket. Det åpnes kun for at man kan
få dekket ”vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret
vedtaket”. Hva som ligger i uttrykket ”vesentlige kostnader” må ikke trekkes for
langt. Utgifter til advokat eller annen sakkyndig vil som hovedregel alltid ligge
innenfor vesentlighetskriteriet. Hvis kostnadene samlet sett er vesentlige, vil man
kunne få dekket samtlige utgifter, f. eks. reiseutgifter, kopiering, gebyrer, etc.
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I tillegg er det en forutsetning at kostnadene har vært ”nødvendige for å få endret
vedtaket”. Det må således være en årsakssammenheng mellom utgiftene og det
forhold at vedtaket ble endret. I dette ligger bl.a. en begrensning i forhold til hva
som må anses som forsvarlig normal timebruk fra advokat/fullmektig i forhold til
den aktuelle problemstillingen og sakens omfang.
Det er viktig å presisere at egen arbeidsinnsats ikke kan defineres som kostnader.
Dette vil også gjelde hvis parten/klageren er advokat selv. Det er kun konkrete
utgifter som kan kreves dekket.

Generelle saksbehandlingsregler for forskrifter
Hva er en forskrift
Definisjonen av forskrift er nedfelt i forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav c:
et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en
ubestemt krets av personer.” Definisjonen er til dels sammenfallende med
definisjonen for enkeltvedtak. Forskjellen er at enkeltvedtak gjelder individuelle
pliktsubjekter (må konkretiseres) mens forskrifter er generelle.
Saksbehandlingsreglene knyttet til forskrift vil være relevante i forhold til å
regulere tilsyn i byggverk m.m. som ikke er registrert som særskilte brannobjekter
(lokal forskrift), jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13 fjerde ledd.
Forberedelse av forskrift
Forskrifter reguleres av forvaltningsloven kap. VII.
Tilsynsmyndigheten skal påse at saken er så godt opplyst som mulig, jf.
forvaltningsloven § 37 første ledd.
Alle som har interesse i saken har krav på å bli forhåndsvarslet og skal gis
anledning til å uttale seg før en forskrift blir vedtatt, endret eller opphevet jf. § 37
annet ledd. Hvordan tilsynsmyndigheten løser sin informasjonsplikt er opp til hver
enkelt kommune. I tilfeller hvor forskriften berører mange interessenter kan det
være hensiktsmessig å kunngjøre i lokale aviser.
Forskriften bør ta stilling til hvor ofte tilsyn skal gjennomføres da dette er av
avgjørende betydning for hvilke ressurser som må avsettes. Det er også viktig å
presisere at virkeområde begrenses til bygninger med en bestemt type risiko,
f.eks. omsorgsboliger, asylmottak, etc. Det er ikke anledning til å åpne for tilsyn
generelt i boliger, næringsbygg, områder m.m. I slike tilfeller må
tilsynsmyndigheten i stedet fatte enkeltvedtak.
•

Se vedlegg 01 – Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekter
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Hjemmelsgrunnlag for å gjennomføre tilsyn
Særskilt brannobjekt
Hjemmel til å foreta tilsyn i særskilte brannobjekter fremgår av Brann- og
eksplosjonsvernloven § 13 andre ledd, og videreføres i Forebyggendeforskriften §
6-2.
Fyringsanlegg
Tilsyn med fyringsanlegg hjemles i Brann- og eksplosjonsvernloven § 6 og
videreføres i Forebyggendeforskriften § 7–3.
Andre brannobjekter
I utgangspunktet skal ikke kommunen føre tilsyn med andre byggverk enn
særskilte brannobjekter. Hvis brannvesenet etter en risikovurdering likevel finner
behov for å gjennomføre tilsyn, må kommunestyret enten vedta en lokal forskrift
som åpner for tilsyn i en bestemt type byggverk eller fatte et enkeltvedtak, jf.
brann- og eksplosjonsvernloven § 13 fjerde ledd.
I den forbindelse er det viktig å påpeke at vedtak skal forhåndsvarsles, se kapitlet
om generelle saksbehandlingsregler for forskrifter og for enkeltvedtak.
•

Se vedlegg 01 - Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekter

•

Se vedlegg 02 – Forslag til enkeltvedtak om tilsyn i brannobjekter

Særskilte brannobjekter
Registrering
Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 setter krav om utvelgelse og registrering av
særskilte brannobjekter og om at kommunen skal føre tilsyn med disse.
Registrering er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 2 første ledd
bokstav b.
Kategoriseringen av objektene i ulike grupper innebærer at det gjøres
prioriteringer med hensyn til hvilke objekter det skal føres tilsyn med og hvor ofte
de skal følges opp. For alle de særskilte brannobjektene er det viktig at
brannvesenet gjennom regelmessig tilsyn sikrer at eier tar ansvar og imøtekommer
de krav som settes til brannsikkerheten.
Forskriften deler inn særskilte brannobjekter i følgende kategorier:
a. bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv
b. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller
den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for
stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser
c. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.
Det er en forutsetning at kommunen gjennomfører en risikovurdering av alle
aktuelle objekter og vurderer om disse faller inn under noen av kategoriene.
Kategorivalget er førende for hvor hyppig tilsyn skal gjennomføres, jf.
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Forebyggendeforskriften § 6-3. Der objektet kan registreres i mer enn en kategori
bør brannvesenet også vurdere hvor stort behovet er for å være pådriver for
brannvernet gjennom tilsynet.
Det er viktig at brannvesenet oppretter god kommunikasjon med plan- og
bygningsvesenet i kommunen slik at brannvesenet bl.a. blir meddelt når nye bygg,
som antas å bli særskilte brannobjekter, blir tatt i bruk.
Forhåndsvarsel om registrering av særskilte brannobjekter
Kommunen (brannvesenet) har ansvar for registrering og klassifisering av
særskilte brannobjekter. Som nevnt over er denne registreringen et enkeltvedtak,
og berørte parter må varsles i henhold til forvaltningsloven § 16. Det vises i den
forbindelse til kapitlet om generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak.
Sammen med forhåndsvarselet anbefales vedlagte skjema mal 01b ”Grunnlagsdata
for registrering av særskilte brannobjekter”. Skjemaet utgjør et viktig grunnlag ved
risikovurderingen. Eier har normalt 3 ukers frist til å komme med anmerkninger
eller kommentarer.
Forhåndsvarselet underskrives av ansvarlig person etter delegering.
• Se mal 01a – Forhåndsvarsel om registrering som særskilt brannobjekt
•

Se mal 01b – Grunnlagsdata for registrering av særskilte brannobjekter

•

Se vedlegg 06 - Orientering til eiere av særskilte objekter

Uttalelse fra eier på forhåndsvarsel om registrering
Eventuelle kommentarer eller vurderinger fra eier/virksomhet/bruker tas med i
den samlede vurderingen av om det fortsatt er aktuelt å registrere objektet som
særskilt brannobjekt.
Vedtak om registrering som særskilt brannobjekt
Hvis det fortsatt er aktuelt å registrere objektet som særskilt brannobjekt, må det
fattes et enkeltvedtak. Se i den forbindelse generelle saksbehandlingsregler for
enkeltvedtak.
Se mal 02 – Registrering som særskilt brannobjekt

Vedtaket påklages
Påklages vedtaket innen tidsfristen skal ansvarlig saksbehandler (underinstansen)
vurdere klagen og behandle den i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.
Se klage og omgjøring under kapitlet om generelle saksbehandlingsregler for
enkeltvedtak
Avgjørelse ved klage
Avgjørelsen fra ankeinstansen er endelig.
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Se klage og omgjøring under kapitlet om generelle saksbehandlingsregler for
enkeltvedtak
Vedtak om avregistrering som særskilt brannobjekt
Hvis et særskilt brannobjekt ikke lenger ligger innenfor rammen av det lovverket
krever skal objektet avregistreres. Tilsynsmyndigheten har ansvaret for den
faglige vurderingen.
Se klage og omgjøring under kapitlet om generelle saksbehandlingsregler for
enkeltvedtak
Se mal 03 – Avregistrering som særskilt brannobjekt

Klage på avregistrering som særskilt brannobjekt
Eier kan klage på vedtaket om avregistrering som særskilt brannobjekt. Se avsnitt
under generelle saksbehandlingsregler.
Se klage og omgjøring under kapitlet om generelle saksbehandlingsregler for
enkeltvedtak.
Forsvarets bygningsmasse
Forsvarets bygg og anlegg må behandles i henhold til lov om forebyggende
sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) når det gjelder fortegnelser og identitet.
Graderte bygg og anlegg bør derfor ikke inngå i kommunens fortegnelse over
særskilte brannobjekter. Dersom tilsynsmyndigheten mottar gradert materiale fra
Forsvaret, skal sikkerhetsloven med forskrifter følges. Forsvaret vil ev. utarbeide
egne retningslinjer for dette.
Tunneler
En tunnel er et objekt hvor en brann fort kan få alvorlige konsekvenser i form av
mange omkomne. Normalt har man anbefalt å registrere vegtunneler over en viss
lengde (500 meter) som særskilte brannobjekter under kategori a.
I veiledningen til forebyggendeforskriften har man imidlertid valgt å gå bort fra
meterangivelse og i stedet sagt at det må legges en risikovurdering til grunn for å
registrere en tunnel som et særskilt brannobjekt. Dette er imidlertid ikke et signal
om å redusere årvåkenheten mot disse objektene. Risikovurdering må basere seg
på tunnelens lengde, trafikkarbeid, tilstand og tilgjengelighet for
innsatsmannskaper. Eiers risikoanalyser og vurderinger bør innhentes og legges til
grunn for myndighetsvurderingen.
Hva angår registrering av jernbane- og banetunneler så kan disse registreres som
særskilte brannobjekter fordi det regelmessig vil oppholde seg mange mennesker
der.
Det vil også her være nyttig for kommunen å gjøre seg kjent med eiers egne
vurderinger av sikkerheten i tunnelen før registreringsavgjørelsen. Det vises i
denne sammenheng til utdrag fra ”Jernbaneverkets tekniske regelverk for
tunneler”.
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Tunnelanlegg som også omfatter stasjonsområder eller publikumsområder kan
registreres som ett eller flere særskilte brannobjekt. Ved inndeling i flere særskilte
brannobjekt må det også utarbeides dokumentasjon som viser total brannsikkerhet
for samtlige brannobjekt.
Det presiseres at det er kommunen som har avgjørelsesmyndighet i utvelgelse og
registrering av særskilte brannobjekt, uavhengig av hvilke risikoanalyser eier
måtte ha gjort. Avgjørelsen er prosessuell, men behandles som et enkeltvedtak
etter forvaltningsloven.
”Fredede bygninger og områder med verneverdig tett
trehusbebyggelse”
Særskilt brannobjekt
Fredede bygninger og registrerte områder med verneverdig tett trehusbebyggelse
med fare for områdebrann er utpekt som ”uerstattelige nasjonale kulturverdier”,
og faller dermed inn under nullvisjonen i St.m. nr 41 (2000 – 2001). Dermed anser
vi det også som naturlig at tilsynsmyndighetene på brannsiden benytter seg av
tilsyn som virkemiddel for å medvirke til at det ikke forekommer tap av denne
type objekter som følge av brann. Regelverket for tilsyn er, slik det i dag fremstår,
kun myntet på tilsyn rettet mot enkeltobjekter med en eller et fåtall eiere. Derfor
møter vi praktiske og foremelle problemer når vi skal uføre tilsyn i særskilte
brannobjekter som består av mange enheter med ulike og mange eiere slik det er i
områder med verneverdig tett trehusbebyggelse. Vi vil derfor ikke anbefale å
hjemle tilsynet i tett trehusbebyggelse gjennom å registrere området som særskilt
brannobjekt, men i stedet beslutte tilsyn gjennom å etablere en lokal forskrift som
hjemler tilsynet.
Gjennomføring av tilsyn i områder med verneverdig tett trehusbebyggelse
Tilsyn skal i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 13 andre ledd ”omfatte
alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige,
tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av
betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats”.
Selve den praktiske gjennomføringen av tilsyn er beskrevet i
forebyggendeforskriften kap. 6.
Vi møter en utfordring først og fremst når det gjelder organisatoriske forhold
knyttet til områder med verneverdig tett trehusbebyggelse. I
forebyggendeforskriftens kap. 3 fremkommer det krav til organisatoriske tiltak i
særskilte objekter som går på dokumentasjon av sikkerhet (§ 3-1), brannvernleder
(§ 3-2), opplæring og brannøvelser (§ 3-3) og instrukser og planer mv. (§3-4).
Dokumentasjonskravet er for så vidt overkommelig. Forskriften sier at
dokumentasjonen skal inneholde ordensregler og instrukser som regulerer
brannforebyggende og brannbekjempende tiltak, og også i spesielle tilfeller
rednings- og beredskapsplaner. Vi mener dette må sees i sammenheng med
behovet for å utarbeide en helhetlig brannsikringsplan for området. Kravet om
instrukser og planer er også uproblematisk dersom man også ser dette i
sammenheng med den helhetlige brannvernplanen.
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Utfordringen dukker imidlertid opp når vi snakker om utpeking av brannvernleder
og også når vi ser dette i sammenheng med eieransvaret. Dette er vel og bra så
lenge vi snakker om en dedikert eier som har ansvaret for et brannobjekt, men her
er det mange eiere som har et kollektivt og gjensidig ansvar for brannsikkerheten i
et område.
Det er også her vi møter utfordringen i gjennomføring og ikke minst oppfølging
av tilsyn. Hvem skal tilsynsmyndighetene henvende seg til både i varsling og ikke
minst hvem er det som skal få rapport og eventuelle pålegg etter et tilsyn?
Innrett tilsynet mot brannsikringsplanen
Hensikten med brannsikringsplanen i verneverdig tett trehusbebyggelse er
primært ikke personsikkerhet eller verdisikring. Det er for å unngå områdebrann
hvor et helt bygningsmiljø kan bli ødelagt. Som oftest er de fleste bygningene
boliger hvor beboerne er sikret gjennom de vanlige sikringstiltak i denne type
bygninger, nemlig gjennom røykvarsler og brannslukkeutstyr og krav til frie
rømningsveier. Tilsvarende er enkeltobjektene ansett som tilstrekkelig sikret mot
verditapet som følge av brann. Innretningen på tilsynet må derfor bli informasjon
om generelle brannforebyggende tiltak og faren for brannsmitte mellom de
enkelte bygningene.
Det er derfor vår anbefaling å se tilsynet ut fra mulighetene for å kunne utøve
slukkeinnsats i området og mulighetene for å begrense utbredelsen av en brann. I
så måte blir dette på mange måter å anse som et objektssyn. Behov for tiltak for å
øke mulighetene for å kunne gjøre en målrettet innsats i og rundt et objekt kan da
relateres til det enkelte objekt og kommuniseres til den enkelte objekteier.
Rent formelt er det vel tvilsomt om man kan si at manglende brannsikringstiltak
for å hindre brannsmitte og områdebrann kan sies å være brudd på regelverket i
forhold til det enkelte objektet. Vi vil derfor sterkt anbefale at tilsynsmyndigheten
heller må prøve å komme til løsninger med objektseier ved å motivere til
viktigheten av at den enkelte bidrar til å sikre både seg og sine naboer fra tap som
følge av brann (Jfr. også forebyggendeforskriftens § 5.3 om brannvesenets plikt til
å gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak).

Kommunen bør samtidig se på et slikt tilsyn som et ledd i sin egen kartlegging av
risikoområder i egen kommune bl.a. med sikte på å bygge opp en tilstrekkelig
beredskap (kartlegge muligheter og trusler basert på tenkte scenarier) og å sikre
tilstrekkelig vannforsyning i området (Jfr. forebyggendeforskriftens § 5-4).
Skulle man likevel ønske å benytte maktmidler må man med hjemmel i
forebyggendeforskriften § 2-1 argumentere for at objektet i dag ikke er bygget og
utstyrt i samsvar med gjeldene regelverk. Det betyr i praktisk at bygget er ulovlig
og må oppgraderes. Da skal det kjøres en ny byggesak hvor sannsynligvis
preaksepterte løsninger ikke er aktuelle slik at det må utarbeides en analyse som
viser hva som må til for å kunne si at brannsikkerheten er ivaretatt. Det bør også
vurderes om brann- og eksplosjonsvernlovens § 14 ”Ytterligere sikringstiltak og
beredskap” skal brukes.
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Brannvesenet skal gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak også i områder
medverneverdig tett trehusbebyggelse. Vi ser det som naturlig at dette sees i
sammenheng med tilsynsaktivitetene nevnt over.
Kommunens ansvar
Det er lett å peke på kommunen som den som burde ta ansvar for å utarbeide
brannsikringsplan for et område. De som mener kommunen har et ansvar peker på
at
•

De eier deler av området, for eksempel gater, friarealer etc.

•

De eier infrastruktur på bl.a. vann og avløp

•

De representerer brukerne av områdene (de som ikke bor der men som ferdes
der)

•

De har en rolle som serviceleverandør til sine innbyggere (for eksempel
brannslukking)

•

De har et overordnet ansvar for samfunnssikkerheten i egen kommune

•

Kommunen har i sin tid godkjent etablering av disse områdene

Det er likevel tvilsomt om kommunen kan pekes ut som pliktsubjekt i forhold til
brannvernlovgivningen. Her er det eieransvaret, og til en viss grad brukeransvaret,
som fremkommer. Likevel bør kommunen tildeles et medansvar. Det viser seg
også i praksis at det er på steder der kommunen har involvert seg i
brannsikringsarbeidet hvor man har klart å finne frem til de gode løsningene.
Det fort gjort for kommunen å peke på brannvesenet når noen i kommunen skal
utpekes til å ta ansvar for brannsikring av disse områdene. I den grad
brannvesenet er kommunalt ansatte er det fritt opp til kommunen hvordan de vil
utnytte ressursene så lenge det ikke går ut over de lovpålagte oppgavene, og det er
også hevet over enhver tvil at brannvesenet sitter på viktig kompetanse. DSB
advarer imidlertid mot å trekke brannvesenet for sterkt inn i selve
brannsikringsarbeidet og valg av løsninger da dette kan skape problemer i forhold
til brannvesenets frie rolle som tilsynsmyndighet.
Gjennomføring av tilsyn i enkeltobjekter
Fredede enkeltobjekter er alt fra enkle stabbur til kompliserte bygninger. Ut fra
visjonen om at ingen av disse skal gå tapt som følge av brann forventes det at alle
disse objektene registreres som særskilte brannobjekter. Innretningen av tilsynet
kan imidlertid variere. Vi viser her til forebyggendeforskriftens § 6 – 2 om
gjennomføring av tilsyn og saksbehandling. Her fremkommer det at vanlig tilsyn
kan erstattes med egenmelding fra objekteier når det er dokumentert at
brannsikkerheten i objektet er tilfredsstillende og det ikke har skjedd vesentlige
endringer siden forrige tilsyn. Dette bør vurderes ved enkle objekter.
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Tilsyn med andre objekter med basis i lokal forskrift
For objekter med mer enn alminnelig risiko, men som ikke naturlig faller inn
under definisjonen særskilte brannobjekter, kan kommunen fastsette en lokal
forskrift om tilsyn med andre brannobjekter. Hyppighet og omfang av tilsyn bør
fremgå av forskriften. Det bør i den forbindelse avklares om det er hensiktsmessig
å legge til grunn kravene for tilsyn i særskilte brannobjekter, jf.
forebyggendeforskriften § 6-2.
Se vedlegg 01 – Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekter
Omsorgsboliger og andre satsingsområder
En omsorgsbolig defineres som en bolig som er tilpasset orienterings- og
bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne
motta heldøgns pleie og omsorg, og hvor kommunen har tildelingsplikt. De som
bor i disse boligene er ofte utsatt for brann, og må ofte ha bistand for å komme seg
i sikkerhet. Det er derfor viktig at brannvesenet har fokus på disse boligene.
Etter brann- og eksplosjonsvernloven er det eier av bygningen som har ansvaret
for at bygningen har tilfredsstillende brannsikkerhet i forhold til hva den brukes
til. Det er derfor eier som må foreta en risiko-/helhetsvurdering av
brannsikkerheten, og som må iverksette nødvendige tekniske og organisatoriske
tiltak i bygningene.
Omsorgsboliger faller normalt ikke inn under særskilte brannobjekter. Dersom det
skal gjennomføres tilsyn i bygninger med definerte omsorgsboliger, forutsettes det
at kommunestyret fastsetter lokal forskrift som gir hjemmelsgrunnlag og definerer
innhold og omfang av tilsynet. Alternativt kan kommunestyret, vanligvis
brannsjefen gjennom delegert myndighet, fatte enkeltvedtak om tilsyn i de enkelte
omsorgsboliger. Direktoratet anbefaler å bruke lokal forskrift.
Lokal satsing på økt brannsikkerhet i omsorgsboliger forutsetter i tillegg et
tverrfaglig samarbeid med kommuneledelsen og kommunens etater innen pleieog omsorg, eiendomsforvaltning, byggesak og tilhørende politiske organer. Et
bredt lokalt engasjement hvor brann- og feiervesenet er aktive bidragsytere og
pådrivere, kan inneholde følgende tiltak/aktiviteter:
•

•

Bistå ved kartlegging av brannsikkerheten i definerte omsorgsboliger i
kommunen, gjennom bl.a. å innarbeide brann- og sikkerhetsvurderinger i
kartleggingen av omsorgsbehovet.
Gjennomføre brannvernopplæring for de ansatte i pleie- og omsorgssektoren.

•

I samarbeid med pleie- og omsorgstjenestene påvirke eiere til å rette/utbedre
påviste avvik ved brannsikkerheten.

•

Påvirke kommunens bygningsmyndigheter til å fastsette en høyere
sikkerhetsmessig standard ved etablering av nye bygg, anlegg som planlegges
benyttet til omsorgsboliger, og/eller ved endrede forutsetninger i eksisterende
bygg.

Ferdig dokument datert 23. oktober

Side 29 av 146

•

Gjennomføre branntilsyn i definerte omsorgsboliger for kartlegging av status.
Prioritere avdekkede avvik sammen med eier og kommunen, som tildeler
omsorgen, og videre påvirke til utbedring/retting.

•

Stille krav om iverksettelse av tekniske og/eller organisatoriske
brannverntiltak ved alvorlige avvik.

•

Gjennom kartlegging, opplæring og tilsynsvirksomhet, i samarbeid med
pleie- og omsorgsdelen, fange opp eventuelle endringer i risikoforholdet ved
eksisterende boliger.

•

I samarbeid med alle involverte parter gjennomgå et eller flere
uhellsscenarier, såkalt skrivebordsøvelse, både for å avdekke utfordringer,
planlegge og legge til rette for bedre å kunne bistå ved en reell hendelse. Dette
kan igjen lede frem til en beredskapsplan for bygningen og en innsatsplan for
brannvesenet.

Når tilsynspersonell møter hjemmeboende pleie- og omsorgstrengende bør man
benytte anledningen til å avsette noen ekstra minutter for å informere om
brannforebyggende tiltak generelt. Eksempelvis kan egenutviklet ”eldrepakke”
med materiell deles ut. En slik pakke kan man f.eks. lage i samarbeid med
ergoterapeut i kommunen, og pakken kan bl.a. inneholde orientering om
tilgjengelige hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.
Fyringsanlegg
Kontraktsutsatt tilsyn med fyringsanlegg
Kommunen kan overlate alle eller enkelte av forskriftens oppgaver, i henhold til
Forebyggendeforskriften § 7-4, til feiermester. Dette må ses i sammenheng med
kapitlet om delegasjon av myndighet.
Kontraktens innhold
Kommuner som inngår kontrakt med feiermester, bør likevel vurdere å
opprettholde funksjoner som ivaretar motivasjons- og informasjonstiltak i
kommunen, i tillegg til det som blir kontraktsfestet.
Feier, som vil inngå kontrakt om oppgaver i henhold til forskriften, må ha enten
mesterbrev eller tilsvarende tilleggskvalifikasjoner som må dokumenteres. Se i
den forbindelse kravene i EØS-avtalen. Kravet til faglig kompetanse er satt for å
sikre tilstrekkelig kvalitet i den private delen av feiervirksomheten. Kravet gjelder
selv om det inngås kontrakt om begrensede deler av oppgaven etter forskriften,
f.eks. bare feiing.
Selv om oppgavene legges til en feiermester, vil det fremdeles være
tilsynsmyndigheten/kommunen som har myndighet til å gi pålegg og andre
sanksjoner.
. Kommunen/brannsjefen må også innarbeide et system for kvalitetssikring av
feie- og tilsynstjenesten, så som rutiner for feiing, tilsyn og informasjon. Av
årsmeldingen skal det fremgå hvilket kvalitetssikkerhetssystem som er etablert og
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hvordan det er fulgt opp. Kommunens/brannsjefens oppfølgingsansvar for dette
inngår i Direktoratets tilsyn med kommunen.
Samordnet tilsyn med andre HMS-myndigheter
De fire HMS-etatene: Arbeidstilsynet, Statens forurensningstilsyn, Næringslivets
sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har
inngått en avtale om å samarbeide på HMS-området når det gjelder blant annet
tilsyn, informasjon, regelverk, forskning og utvikling.
Link til HMS-etatene: www.hmsetatene.no
De overordnede mål for tilsynssamarbeid både sentralt, regionalt og lokalt er å:
−

gjøre tilsynsetatene til mest mulig effektive aktører i HMS- arbeidet

−

fremme helhetstenkning hos HMS-myndighetene og andre aktører på
området

−

utnytte de samlede ressurser som tilsynsetatene bruker på HMS-området så
effektivt som mulig

Det meste av HMS-etatenes tilsyn gjennomføres av de regionale og lokale
tilsynsetatene. Derfor er det viktig at også brannvernmyndighetene deltar i
samordnet tilsyn sammen med de andre HMS-etatene i sin region/sin kommune.
I de fleste fylker er det opprettet lokale/regionale samordningsgrupper under
ledelse av Arbeidstilsynet. Disse gruppene har til oppgave å koordinere og
samordne tilsynsaktivitetene lokalt. I det regionale samarbeidet inngår
Arbeidstilsynets distrikter, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, berørte DSBregioner, de lokale el-tilsyn ved e-verkene (DLE) samt kommunale
brannvernmyndigheter.
Samordningen kan skje gjennom:
•

Utveksling av tilsynsplaner for tilsyn med enkeltvirksomheter/objekter og
aksjoner og kampanjer mot spesifikke bransjer eller grupper av
virksomheter/objekter

•

Gjennomføring av felles aksjoner og kampanjer der flere etater har en felles
målgruppe

•

Justering av egne tilsynsplaner ut fra kunnskap om andre tilsynsetaters
innsats, dvs. at man søker å spre tilsynsressursene på HMS-området

•

Innhenting av informasjon om tilsynsobjekt fra andre etater

•

Gjennomføring av samtidig og/eller koordinert tilsyn

HMS-etatene ønsker i fremtiden å fokusere mer på samordning mot felles
målgrupper. Målgrupper kan forstås som yrkesgrupper, bransjer, temaområder
eller regioner som myndighetene ønsker å rette innsats mot.
Utveksling av tilsynsplaner og samarbeid i planleggingsfasen sentralt og
regionalt/lokalt kan avdekke felles målgrupper.
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De fire HMS-etatene har foruten å ha etablert et felles nettsted
www.hmsetatene.no, også utviklet en felles tilsynsdatabase (FTD).
Felles tilsynsdatabase (FTD) inneholder opplysninger om etatenes planlagte og
gjennomførte tilsyn i virksomhetene. Hensikten med FTD er å kunne samordne og
koordinere den samlede tilsynsvirksomheten til HMS-etatene enda bedre. Basen
inneholder opplysninger om tidspunkt for tilsynet, tema for tilsynet og om
eventuelle reaksjoner er åpne eller lukket. Det er også mulighet til å se
tilsynsrapporten som er utarbeidet for det enkelte objekt.
FTD er også register over virksomheter som er meldepliktig eller
rapporteringspliktig etter storulykkeforskriften § 6 og § 9. All informasjon om
selskaper og foretak er hentet fra Enhetsregisteret og oppdateres jevnlig.
Landets brannvesen gis nå tilgang til denne basen for registrering av
tilsynsrapporter og registreringen kan skje direkte fra Web-siden. Dette vil bidra
til at de lokale tilsynsetatene kan utveksle opplysninger om planlagte
satsingsområder og erfaringer etter gjennomførte tilsyn. Man kan også sette fokus
på felles problemområder og bidra til videre kvalitetsutvikling av utførelse og
rapportering.
Et slikt verktøy i bruk vil kunne gi et fundament også for systemrettede tilsyn
overfor større eiendomsselskaper, kjeder og lignende som kan utøves i et
samarbeid mellom brannvesen regionalt og/eller sentralt.

Prosedyrer for varsel
Varsel om tilsyn med særskilte brannobjekter
Tilsyn skal som hovedregel være meldt på forhånd. Uanmeldt tilsyn kan finne
sted ved behov. Det fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven § 34 tredje ledd at
eier, bruker, arbeidsgiver eller representant for disse har rett til, og kan pålegges, å
være til stede under kontrollen. Ved meldt tilsyn i særskilte brannobjekter skal
brannvernleder (representant for eier og bruker) delta, jf. forebyggendeforskriften
§ 6-1. I den forbindelse er det naturlig at varselet sendes til brannvernleder, som
igjen varsler eier, virksomhet(er), bruker(e). Tilsynspersonellet kan bestemme at
retten til å være til stede ikke skal gjelde ved intervju av arbeidstaker eller dersom
slik tilstedeværelse ikke kan gjennomføres uten vesentlig ulempe eller uten at
formålet med kontrollen settes i fare.
Som hovedregel tas det først kontakt per telefon for å avtale tidspunkt for tilsynet,
før skriftlig varsel bekrefter avtalen. Skjemaet: mal 04b ”Opplysningsskjema ved
tilsyn” anbefales oversendt sammen med varselet. Det er et kartleggingsskjema
hvor brannvernleder bes gi en nærmere beskrivelse av brannobjektet, herunder
eventuelle endrede forhold. Status fremlegges/gjennomgås under tilsynet. Hvis
brannvernleder ikke møter som avtalt, vil det være naturlig å ta kontakt med
vedkommende, og eventuelt avtale et nytt tilsyn. Dersom det ser ut som om
brannvernleder bevisst unngår å møte på tilsynet, kan det være aktuelt å forfølge
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avviket med passende reaksjonsform. Mest naturlig vil da være å pålegge
brannvernleder å møte i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 37. Dette
må i så fall bero på en konkret vurdering av tilgjengelige ressurser og antatt
risikoforhold i objektet. Tilsynet kan også gjennomføres uten at brannvernleder er
til stede. Det kan innhentes bistand fra politiet for å få tilgang til objektet, jf.
brann- og eksplosjonsvernloven § 34 første ledd.
Se mal 04a –Varsel om ordinært tilsyn
Se mal 04b - Opplysningsskjema ved tilsyn
Varsel om tllsyn med andre objekter
Prosedyrer for varsling av tilsyn med andre brannobjekter er i hovedsak lik varsel
om tilsyn med særskilte brannobjekter. Det er imidlertid ingen krav om at
brannvernleder koordinerer brannvernarbeidet i slike byggverk. Eier eller
representant for byggverket skal varsles om tilsynet.
Varsel om tematilsyn, satsingsområde
Rutiner ved varsling av et tematilsyn innenfor et satsingsområde følger i hovedsak
de samme rutiner som ved varsling av ordinært tilsyn. I varslingsbrevet må det
vektlegges hvilket temaområde tilsynet gjelder for, hvilket omfang tilsynet skal ha
og hvem som skal delta under tilsynet. Eksempler på temaområder er sprinkling,
rømningsveier, brannvernopplæring og øvelser, etc. Se i den forbindelse
veiledning til forebyggendeforskriften s. 65.
Se mal 05 – Varsel om tematilsyn
Avtale om tilsyn utført ved egenmelding
Egenmelding forutsettes benyttet for objekter der det er dokumentert at
brannsikkerheten er tilfredsstillende og det ikke er skjedd vesentlige endringer
siden siste tilsyn. En egenmelding innebærer at eier gjennom meldingen
dokumenterer systematisk internkontroll. Vesentlige forutsetninger for at objekter
gis anledning til å benytte egenmelding er at:
Tilsynsrapporten fra siste tilsyn er uten avvik fra brannsikkerhetskravene,
herunder eventuelle krav til ytterligere sikringstiltak.
Internkontrollen på brannvernområdet fungerer.
Det er stabile eier- og brukerforhold.
Det ikke er oppstått andre forhold som endrer brannrisikoen i objektet,
(f.eks. ombygginger eller bruksendringer).
Se mal 06a – Varsel om tilsyn utført ved egenmelding
Se mal 06b – Egenmeldingsskjema
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Varsel om tilsyn med fyringsanlegg
Eier eller representant for eier av fyringsanlegget skal varsles innen rimelig tid før
tilsyn, og eier kan pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning, jf.
forebyggendeforskriften § 7-1. Som rimelig tid anses fra to til fem dager.
Varselet kan bekjentgjøres ved melding i postkasse, som oppslag eller på annen
hensiktsmessig måte. Varselet skal inneholde opplysninger om
hjemmelsgrunnlag, tilsynsomfang samt eventuelle dokumenter som eier/bruker
skal fremlegge under tilsynet. I tillegg kan varselet inneholde informasjon og
veiledning om brannsikkerheten generelt.
Dersom tidspunktet ikke passer, vil det kunne avtales nytt tidspunkt for tilsynet.
Se mal 01a –Varsel om tilsyn med fyringsanlegg
Se mal 01b – Andre gangs varsling om tilsyn med fyringsanlegg

Prosedyre for gjennomføring
Med tilsyn menes det i dette dokumentet å påse at bestemmelser gitt i eller i
medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følges. Et tilsyn består av kontroll og
eventuell reaksjon, og det skal gjennomføres i henhold til relevante deler av
Styrende dokumenter for tilsyn og Forvaltningslovens bestemmelser.
Innenfor respektive tilsynsområder skal et tilsyn omfatte kontroll av alle forhold
som har betydning for brannsikkerheten, herunder forhold som har betydning for
gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats. Ved alle former for
tilsyn er første granskningspunkt å sjekke om tidligere avvik er fulgt opp og
lukket.
Under tilsynet med virksomheter er det viktig å få verifisert om spesifiserte planer
og tiltak blir etterlevd i praksis. Verifikasjon av ulike risikoområder, kombinert
med intervju av brukere benyttes for å avdekke eventuelle mangler mellom plan
og praksis.
Tilsynet skal avdekke om eier/virksomhet/bruker etterlever kravene i brann- og
eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter, herunder
Internkontrollforskriftens krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Tilsynet skal i utgangspunktet være systemrettet (HMS), med objektive
stikkontroller. Det er også viktig at tilsynet er motivasjons- og informasjonsrettet.
Utvikling mot mer systemrettet tilsyn innenfor spesielle satsingsområder,
tematilsyn, og samordnede tilsyn er en nødvendig og ønsket utvikling av
tilsynsarbeidet. Som et ledd i dette anbefales det å gjennomføre systemrettede
tilsyn (ikke fullstendige revisjoner) overf.eks.vis eiendomsselskaper (offentlige og
private), landsomfattende selskaper/kjeder, transportselskaper og lignende.
Samtidig med at systemrettet tilsyn gjennomføres ved administrasjonen eller
hovedkontor for aktuell objekt/selskap/enhet gjennomføres et verifikasjonstilsyn
ved et av selskapets eller enhetens virksomheter. Med basis i systemtilsynet og
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verifikasjonstilsynet skal en vurdere alle forhold som kan påvirke risikoen for
brann og om de tiltak som er iverksatt for å begrense konsekvensene ved en
eventuell brann er tilstrekkelige.
Flere av nevnte objekter/selskaper/enheter gjennomfører HMS-tilsyn/-revisjon av
egne virksomheter. Et forbedringspotensial for brannvesenets tilsynsvirksomhet er
å medvirke til å implantere brannsikkerhetsspørsmål i virksomhetens egen HMSrevisjon, eventuelt være deltaker under slike revisjoner.
Om brannvesenet gjennomfører slike systemtilsyn eller deltar fullt ut i
systemrevisjon sammen med andre tilsynsetater i henhold til Styrende dokumenter
for tilsyn, er disse tilsynene likestilt med tilsyn etter forebyggendeforskriften § 6-1
og egenmelding eller tematilsyn etter § 6-2 annet og tredje ledd.
En etablert praksis med denne tilsynsformen vil kunne frigjøre ressurser til andre
satsingsområder og tilsynsformer.

Tilsynet skal legges opp til å være:
Objektivt
•

Avdekke de faktiske forhold, avvik og anmerkninger.

Systemrettet
•

Flytte fokus fra oppramsing av enkeltavvik til å granske bakenforliggende
årsaker til at avviket(ene) oppstår.

•

Vurdere om systemet lukker avvikene.

•

Vurdere om systemet forhindrer at nye avvik oppstår i fremtiden.

Motivasjons- og informasjonsrettet
•

Informasjon og veiledning overfor eier/virksomhet/bruker om innhold og
forståelse av regelverket og de avdekkede forhold.

•

Konsekvenser ved eventuelt manglende sikkerhetsforhold, ansvarsforhold for
utførelse, henvisning til sakkyndig bistand m.m.

Arbeidet med systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid kan gjennomføres
etter PUSH- modellen.
Planlagt (P)
•

HMS-mål, planer, tiltak, medvirkning

•

Klargjort forutsetninger og begrensinger

•

Planlagt opplæring og øvelser
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•

Klargjort avtaler, ansvarsforhold og oppgaver

Utført (U)
•

Risikovurdering/-analyser

•

Internkontrollsystem tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risiko og
størrelse

•

Handlingsplan, rutiner, instrukser

Studert (S)
•

Gjennomført handlingsplan vedr. kontroll, ettersyn og vedlikehold av
anlegg, utstyr

•

Gjennomført planlagt opplæring og øvelser

•

Studert/evaluert på ulike nivåer resultater av systematisk
internkontrollarbeid

Handlet (H) (lært av erfaringene)
•

Rettet opp kartlagte avvik

•

Gjort forbedringsarbeidet til en naturlig del av den daglige driften

•

Foretatt jevnlig gjennomgang av internkontrollsystem m/tiltak vurdert
opp mot fastsatte mål, tiltak og planer

Viktige forhold å vurdere ved tilsyn
•

Oppfølging av forrige tilsyn

•

At ansvarsforholdene på brannvernområdet er klart definert (gjelder også
forholdet mellom objekteier og eier av virksomheten/bruker)

•

Gjennomgang av eiers/virksomhets dokumentasjoner slik som:

•

−

Risikovurderinger

−

Egne rutiner for øvelser, oppfølging/kontroll av rømningsveier,
svekkelser i branncellebegrensende bygningsdeler, tekniske anlegg m.m

−

Endringer i bruk eller bygningsmessige forhold siden forrige tilsyn
(system for å fange opp variabel risiko)

−

Oppfølging av avviksbehandling på brannvernområdet eller av funn etter
brannrunder for å se om virksomheten oppnår forbedringer

−

Konkrete undersøkelser i objektet/virksomheten, kontroll av utvalgte
risikoområder i objektet/virksomheten

Samtaler med relevante personer (brannvernleder, ledere, verneombud,
nyansatte, vikarer med flere)
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Tilsynet avsluttes med en oppsummering og evaluering, hvor det bl.a. er viktig å
komme frem til en felles forståelse av eventuelle avvik og anmerkninger. Hvis det
ikke blir enighet mellom partene, må dette synliggjøres i tilsynsrapporten.
Tematilsyn (tilsyn med satsingsområder)
Tilsyn skal være risikobasert. Særskilte brannobjekter er valgt ut fordi de
representerer høy risiko, enten for liv, helse, miljø eller materielle verdier.
Innenfor de enkelte objekttyper kan det avdekkes spesielle risikoforhold som man
enten sentralt eller lokalt vil rette spesiell innsats mot. For brannvesenet er det nå
åpnet muligheter for å gjennomføre kampanjer og annen målrettet innsats på
bestemte områder eller i typer objekter. Ved det enkelte tilsyn er det da nødvendig
å begrense innholdet.
Forutsetningen for tematilsynet er at det er en del av et større informasjons- og
motivasjonstiltak brannvesenet gjennomfører mot en forhåndsbestemt
objektgruppe. Hvis det initieres satsingsområder fra sentralt hold, må
brannvesenet lokalt vurdere om de lokale risikoforhold er slik at det er interessant
å delta.
Typiske satsingsområder for tematilsyn er:
•

Kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner og anlegg.
Herunder er tilsyn med sprinkleranlegg et satsingsområde. Det henvises i
denne sammenheng til Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) som
har utgitt eget detaljblad for tilsyn med sprinkleranlegg.

•

Rømningsveier i restauranter, idrettshaller eller varehus (forsamlingslokaler)

•

Publikumstall i forsamlingslokaler, besøk (tilsyn) under bruk

•

Om risikoanalyser er gjennomført i brannobjekter

•

Korridorpasienter

•

Oppfølging av øvelser i sykehus og sykehjem

•

Brannvern i omsorgsboliger

•

Dokumentasjon (eks. rutiner for forebyggende brannvernoppfølging)

•

Brannvernleder og oppfølging av ansvar og rutiner

•

Instrukser/prosedyrer

•

Tilrettelegging for brannvesenets slokkeberedskap og vannforsyning

Uanmeldt tilsyn
I noen tilfeller kan det gjennomføres tilsyn uten forvarsel. Denne tilsynsformen
brukes i de tilfeller hvor man ønsker å se hvordan brannsikkerheten ivaretas under
normale driftsforhold til ulike tider. Dette blir oftest brukt for å kontrollere
restauranter, nattklubber og lignende på tidspunkter når disse er i full drift.
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En forutseting for tilsyn ved disse objekter, som ofte ikke er særskilte
brannobjekter, er at det foreligger hjemmel (i forskrift og enkeltvedtak) til å foreta
tilsynet.
Tilsyn med fyringsanlegg
Tilsynet skal avdekke om eier etterlever brann- og eksplosjonsvernloven og
forskrifter gitt i medhold av loven. Under tilsynet skal feieren vurdere forhold ved
fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten for
feiing.
Det skal føres tilsyn med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger
er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
Det er viktig å påpeke at kravet til behovsprøvd feiing og tilsyn ikke omfatter
bebyggelse som kun bebos korte deler av året. Kommunen kan imidlertid vedta en
lokal forskrift hvor også slik bebyggelse omfattes av kravet om behovsprøvd
feiing og tilsyn. Se i den forbindelse forholdet mellom forebyggendeforskriften §
7-3 første og femte ledd.
Tilsynet skal legges opp til å være:
Objektivt
• Avdekke de faktiske forhold, avvik og anmerkninger
Motivasjons- og orienteringsrettet
Informasjon og veiledning overfor eier eller representant for eier skal gis prioritet.
Det er av vesentlig betydning at det oppnås en god dialog mellom eier og
tilsynspersonellet når det gjelder:
•

Generell brannverninformasjon

•

Riktig fyringsteknikk

•

Opptreden ved en eventuell brann i bygningen og fyringsanlegget

•

Vedlikehold av fyringsanlegget

•

Informasjon om regelverkets minimumskrav

•

Konsekvenser av eventuelt manglende sikkerhetsforhold

•

Ansvarsforholdet for utførelse

•

Informasjon om utførelse og henvisning til sakkyndig bistand m.m.

For tilsyn med fyringsanlegg ved borettslag og virksomheter er det krav til
dokumentasjon, jf. Internkontrollforskriftens bestemmelser.
Innhold
Tilsyn med fyringsanlegg innebærer ikke et generelt branntilsyn ved boligen. Feil
eller mangler ved andre brannsikkerhetsforhold enn fyringsanlegg,
f.eks.slokkeutstyr, røykvarsler/alarmanlegg, rømningsveier føres ikke opp som
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eventuelle avvik eller anmerkninger. Det oppfordres til at feieren gir god
informasjon om forebyggende brannvern, f.eks. orientere om viktigheten av
røykvarslere og håndslokkeutstyr.
Under gjennomføring av tilsynet bør følgende registreres:
• Eier/bruker.
• Oppfølging/lukking av eventuelle tidligere påpekte avvik.
• Type fyringsanlegg og installasjonstidspunkt.
• Plassering av fyringsanlegget – hele anlegget inkludert ev. lagertank.
• Fyringsmønster, art og omfang.
• Avklare om eier har utført feiing selv, om det er avdekket eventuelle avvik
eller anmerkninger som må følges opp i tilsynsrapporten.
• Avvik ved skorstein, ildsted, røykrør, atkomst, brenselslagring og lignende.
• Eventuelle fyringsforbud, pålegg, frist for tilbakemelding, retting,
gjennomføring.
Tilsynet avsluttes med en oppsummering og evaluering hvor det skal vektlegges å
komme til enighet om eventuelle avvik og anmerkninger som er avdekket.
Dersom det ikke er enighet, skal uenigheten presiseres i tilsynsrapporten.
Avvik vil i hovedsak være brudd på kravene i forskriften om at fyringsanlegget
skal være:
• Tilfredsstillende bygget eller montert, jf. forebyggendeforskriften § 2-1.
• Tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt, jf.
forebyggendeforskriften § 2-4.
• Meldt til kommunen (feiervesenet) når nytt ildsted er installert eller det er
utført vesentlige endringer ved eksisterende fyringsanlegg, jf.
forebyggendeforskriften § 2-4, tredje ledd.
• Tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget, jf. forebyggendeforskriften § 26.
Se vedlegg 04 – Meldeplikt ved montering av ildsted – kvalifisert kontroll
Se vedlegg 05 – Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold av fyringsanlegg
Avveiningen av om en mangel ved fyringsanlegget er et avvik eller en
anmerkning, må bygge på en faglig vurdering av hva som må anses som
tilfredsstillende i forhold til forskriftskravene og de foreliggende risikoforhold.
Se vedlegg 03 – Sjekkliste for tilsyn med fyringsanlegg med gassformig brensel
Funn av avvik skal om nødvendig følges opp med reaksjonsmidler. Det bør
likevel presiseres at tilsynsmyndigheten kan foreta en skjønnsmessig vurdering av
hvilken reaksjonsform som er hensiktsmessig og tidspunkt for et eventuell
enkeltvedtak.
Anmerkninger er ikke direkte brudd med regelverket, men de peker på forhold
som på sikt kan få betydning for brannsikkerheten. Slike forhold skal eier
informeres om, og de registreres i tilsynsrapporten som anmerkninger for senere
oppfølging.
Eier eller representant for eier har selvstendig ansvar for å finne løsninger på
hvordan et eventuelt avvik skal rettes og skal melde tilbake at avviket er lukket.
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Finner tilsynsmyndigheten avvik som åpenbart kan føre til brann, eller at
personsikkerheten er truet, kan det gis fyringsforbud eller forbud mot bruk.
Kontroll etter brann ved fyringsanlegget
Kontroll med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon vil i praksis innebære at
det foretas en konkret vurdering av om fyringsanlegget er intakt og virker som
forutsatt. Verken skorsteinen eller ildstedet må ha sprekker eller andre avvik som
kan ha betydning for brannsikkerheten og funksjonen ved fortsatt bruk.

Prosedyre for oppfølging og reaksjon
Tilsynsrapport
Etter at tilsynet er utført, skal det skrives tilsynsrapport. Denne bør utarbeides og
oversendes så snart som mulig. Rapporten skal beskrive de faktiske forhold som
ble avdekket under tilsynet, og den skal angi tidsfrist for tilbakemelding (normalt
fire uker) med fremdriftsplan for lukking/retting av eventuelle avvik.
Hvis tidligere påpekte avvik ikke er lukket, skal tilsynsmyndigheten videreføre
saksgangen ut i fra tidligere oppfølging (forrige tilsyn). Det innebærer at forholdet
omtales i den nye tilsynsrapporten og at avviket følges opp som en egen sak.
Videre reaksjonsformer bør i den forbindelse bære preg av at
eier/virksomhet/bruker har hatt rikelig anledning til å få lukket avviket.
Hvis det ikke finnes avvik som skal følges opp, er tilsynet formelt avsluttet når
tilsynsrapporten sendes.
For særskilte brannobjekter sendes rapporten fortrinnsvis til brannvernleder med
kopi til eier, eventuelle virksomheter, brukere og hovedverneombud/verneombud.
Ved virksomheter der det er krav om verneombud, skal verneombudet ha kopi.
Tilsynsrapport etter tilsyn med fyringsanlegg sendes eier eller representant for
eier. Eier/virksomhet/bruker bør få tilbakemelding selv om det ikke er funnet
avvik eller anmerkinger ved fyringsanlegget. Dette kan f.eks. gjøres ved at man
etter tilsyn legger igjen en melding. For å spare tid kan denne standardiseres.
Det kan være hensiktsmessig å inkludere et bygningsopplysningsfelt i
tilsynsrapporten som beskriver eksisterende tekniske og organisatoriske forhold
ved objektet.
Ved tilsyn med virksomheter skal prosedyrene i styrende dokumenter for tilsyn
legges til grunn.
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Følgebrev
I henhold til styrende dokumenter skal det oversendes et følgebrev til
tilsynsrapporten hvor eier gjøres oppmerksom på sin plikt til å rette opp avvik. I
følgebrevet angis frist for tilbakemelding med fremdriftsplan for lukking av avvik.
Det anbefales at tilsynsmyndigheten forhåndsvarsler hele kjeden av sanksjoner
(enkeltvedtak) som vil være aktuelle i forkant av prosessen i følgebrevet. Parten
vil da få en samlet oversikt over hva som kan forventes hvis avviket ikke lukkes,
og han kan uttale seg i forhold til et samlet sett av reaksjoner. En slik
fremgangsmåte skaper forutsigbarhet, og kan til en viss grad også ha en preventiv
effekt. I tillegg vil forhåndsvarsling av hele prosessen føre til en mer effektiv
saksgang der man unngår unødvendig tidstap ved fortløpende varsling mellom
sanksjonsvedtakene, spesielt i forhold til eventuelle høringsfrister.
Henvisning til maler for tilsyn med særskilte brannobjekter:
Se mal 07a – Tilsynsrapport
Se mal 07b – Følgebrev - reaksjonsdokument
Se mal 08 – Tilsynsrapport - tematilsyn
Henvisning til maler for tilsyn med fyringsanlegg:
Se mal 02a – Tilsynsrapport
Se mal 02b – Følgebrev - reaksjonsdokument
Se mal 02c – Tilsynsrapport – ingen avdekkede forhold
Underretning om ulovlige forhold til bygningsmyndighetene
Avdekkes det forhold som synes å være i strid med plan- og bygningsloven, har
tilsynsmyndigheten meldeplikt til bygningsmyndighetene, jf. Plan- og
bygningsloven § 108.
Eksempler på slike forhold kan være:
-

Byggverk m.m. som er (opprinnelig) ulovlig oppført

-

Søknads- eller meldingspliktige tiltak som er utført i strid med
plan- og bygningsloven

-

Fyringsanlegg som ikke er kontrollert av kvalifisert kontrollør i
henhold til byggesaksreglene

Underretning skjer ved meldingsbrev hvor bygningsmyndighetene anmodes om å
følge opp saken. Tilsynsrapporten vedlegges som dokumentasjon. Det er viktig at
bygningseier får en kopi. I tillegg er det viktig at tilsynsmyndigheten følger opp
avviket etter brann- og eksplosjonsvernloven.
Henvisning til maler for tilsyn med særskilte brannobjekter:
Se mal 09 - Underretning om ulovlige forhold til bygningsmyndighetene
Henvisning til maler for tilsyn med fyringsanlegg:
Se mal 03 - Underretning om ulovlige forhold til bygningsmyndighetene
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Melding til andre myndigheter
Kommunen skal sørge for at tilsynsmyndigheten samarbeider med andre aktuelle
myndigheter slik at lover og forskrifter som er gitt for å kontrollere brannrisikoen
anvendes samordnet, jf. forebyggendeforskriften § 5–1. Det vises spesielt til elmyndighetene.
Det må i den forbindelse presiseres at det ikke skal føres tilsyn med forhold som
reguleres av andre lovverk, og at samordningsplikten kun omhandler klart synlige
og alvorlige avvik. Tilsynsmyndigheten skal derfor ikke lete etter slike feil.
Tilfredsstillende tilbakemelding om retting av avvik
Hvis fremdriftsplanens innhold og tidsrammer for retting av avvik er i samsvar
med tilsynsrapporten, gis en skriftlig aksept og bekreftelse på at tilsynet formelt er
avsluttet. Tilsynsmyndigheten kan selv velge hvordan rettingen blir verifisert,
enten ved neste tilsyn, ved dokumentasjon fra eier/virksomhet/bruker eller
stikkontroller.
Henvisning til maler for tilsyn med særskilte brannobjekter:
Se mal 10 - Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport
Henvisning til maler for tilsyn med fyringsanlegg:
Se mal 04 - Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport

Utelatt tilbakemelding om retting av avvik
Dersom fristen for tilbakemelding ikke overholdes, kan tilsynsmyndigheten purre,
enten muntlig eller skriftlig, på eier/virksomhet/bruker.
Dersom videre sanksjonsmidler er forhåndsvarslet i følgebrevet til
tilsynsrapporten, kan enkeltvedtak om pålegg utferdiges uten ytterligere varsel.
Hvis adressaten ikke er varslet tidligere, må det sendes forhåndsvarsel om
påleggsvedtak, eventuelt sammen med en skriftlig purring.
Henvisning til maler for tilsyn med særskilte brannobjekter:
Se mal 11 - Utelatt tilbakemelding - purring
Henvisning til maler for tilsyn med fyringsanlegg:
Se mal 05 - Utelatt tilbakemelding - purring

Mangelfull tilbakemelding, forhåndsvarsel om pålegg
Hvis fremdriftsplan for retting av avvik er mangelfull, oversendes et korrigerende
brev hvor det fremgår hvilke forhold som ikke er tilfredsstillende.
Tilsynsmyndigheten kan samtidig forhåndsvarsle om at pålegg vurderes hvis ikke
tilbakemeldingen korrigeres, eller eventuelt vise til tidligere varsel om pålegg i
følgebrevet. Det kan også være formålstjenlig å konferere direkte med eier eller
representant for eier slik at man kan komme til enighet om hva som er en
tilfredsstillende fremdriftsplan.
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Henvisning til maler for tilsyn med særskilte brannobjekter:
Se mal 12 - Mangelfull tilbakemelding på tilsynsrapport - forhåndsvarsel om
pålegg
Henvisning til maler for tilsyn med fyringsanlegg:
Se mal 06 - Mangelfull tilbakemelding på tilsynsrapport - forhåndsvarsel om
pålegg
Pålegg
Hjemmel
Lov av 14. juni 2002 nr 20 § 37. Bestemmelsen lyder:
”Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er
nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne
loven. Det skal settes frist for når pålegget skal være utført.
Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen, kan tilsynsmyndigheten helt eller
delvis stanse virksomheten eller helt eller delvis forby bruken av vedkommende
byggverk, område, produkt m.v.
Ved overhengende fare kan tilsynsmyndighetene stanse virksomheten eller forby
bruken av vedkommende byggverk, område, produkt m.v. selv om pålegg ikke er
gitt.
Om nødvendig kan tilsynsmyndigheten kreve bistand fra politiet for å sikre
gjennomføring av vedtak etter annet og tredje ledd.”
Bestemmelsens anvendelsesområde
Det sentrale vilkåret er at det må foreligge et forhold som strider mot krav eller
plikter gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, og bestemmelsen
er tilsynsorganets viktigste virkemiddel til å få lukket avviket.
Pålegget er i hovedsak utgangspunktet for all oppfølging av avvik. I tillegg åpner
bestemmelsen for at tilsynsmyndigheten kan stenge bygningen dersom påleggene
ikke etterkommes innen en fastsatt frist, eller hvis det foreligger avvik som
medfører overhengende fare.
Hvis påleggene ikke etterkommes, har tilsynsmyndighetene også andre (mindre
dramatiske) sanksjonsmuligheter enn å stenge hele eller deler av bygningen
(tvangsmulkt eller tvangsgjennomføring/forelegg). Det vil redegjøres for disse
sanksjonsformene i egne kapitler. Det må i den forbindelse (ut i fra sikkerhet)
vurderes om pålegget bør følges opp ved bruk av tvangsmulkt eller
tvangsgjennomføring i stedet for å stenge hele eller deler av bygningen. I praksis
stenges bygningen kun ved overhengende fare.
Tvangsmulkt er den mest brukte sanksjonsformen hvis pålegget ikke etterkommes
innenfor fristen. Tidsmessig vil det være effektivt å fatte et vedtak om
tvangsmulkt sammen med påleggsvedtaket, slik at tvangsmulkten begynner å løpe
direkte fra tidspunktet for når påleggsfristen er går ut. Sistnevnte er svært effektivt
i forhold til løpende dagbøter.
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Nærmere om pålegg
Hva kan det gis pålegg om?
Kommunen kan gi pålegg om de forhold som er i strid med brann- og
eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, herunder krav nedfelt i plan- og
bygningslovgivningen og internkontrollforskriften.
Pålegg gir adressaten plikt til å gjennomføre bestemte tekniske og organisatoriske
tiltak. I en del tilfeller følger disse tiltakene direkte av lov- eller forskriftsteksten. I
andre tilfeller bør pålegg gis som funksjonskrav, dvs. at det settes krav om at
vernetiltak skal gjennomføres, men adressaten for pålegget skal velge løsning
selv.
Hvis man f. eks. ser på de funksjonsbaserte bestemmelsene i Teknisk forskrift til
plan- og bygningsloven (TEK 1997) kapittel 7 vil det kun være anledning til å gi
pålegg som funksjonskrav. I dette ligger at pålegget kun må slå fast at adressaten
lukker avviket. Ved funksjonsbaserte krav er det ikke anledning til å pålegge
bestemte løsningsforslag f.eks. at tilsynsmyndigheten pålegger noen å skifte dører,
pålegger sprinkling, etc. Det er imidlertid viktig å presisere hva avviket konkret
går ut på. Dette vil f. eks. være avvik fra preaksepterte løsninger i REN
(veiledning til TEK 1997) eller opprinnelig byggetillatelse.
Det vil også kunne være et avvik hvis byggegodkjent analyse ikke er i samsvar
med sikkerhetskravene i TEK § 7-21 (alternativ 2). Når påleggsadressaten får
konkrete opplysninger om hva avviket går ut på, vil han som nevnt over ha et
løsningsvalg i forhold til hvordan avvikene kan utbedres, da enten ved
preaksepterte løsninger eller gjennom en analyse, jf. TEK 1997 § 7-21.
Selv om det ikke er tilsynsmyndighetens oppgave å spesifisere hvordan avviket
skal lukkes, må brannvesenet likevel være interessert i å diskutere alternative
løsninger. Kommunens forslag vil da kun være av veiledende karakter. Byggeier
kan velge en annen løsning dersom dette gir samme resultat.
Det er viktig å presisere at oppfølging av avvik etter brannvernloven må ses i
sammenheng med bygningsmyndighetenes plikt til å forfølge ulovligheter etter
plan- og bygningsloven. Hvis bygningen også er ulovlig etter sistnevnte lovverk
vil tilsynsmyndigheten ha anledning til å oversende saken til
bygningsmyndighetene etter plan- og bygningsloven § 108. En slik kobling vil
være mest hensiktsmessig da sistnevnte lovverk er sektorovergripende.
Eventuelle endringer i bygningstekniske installasjoner er søknadspliktige i
medhold av plan- og bygningsloven § 93, og vil ikke kunne gjennomføres uten
nødvendig tillatelse etter dette regelverket. Når tilsynsmyndighetenes pålegg i
slike saker må være funksjonsbaserte, er det mest naturlig at saken kjøres gjennom
en søknadsprosess hos bygningsmyndighetene i kommunen.
Ved sterk uenighet om valg av analyseløsninger vil tilsynsmyndighetene kunne
delta på veiledende forhåndskonferanser i samarbeid med bygningsmyndighetene.
Der kan fundamentet for analyseløsninger diskuteres, jf. plan- og bygningsloven §
93a. Det er imidlertid svært viktig at tilsynsmyndigheten ikke går for langt i sin
veiledning slik at det kan oppstå spørsmål om inhabilitet ved et ev. senere tilsyn i
objektet, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13.
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Formelle krav til pålegget
Ordlyden i bestemmelsen skiller mellom pålegg og enkeltvedtak i generell
forstand. Det må i den forbindelse presiseres at pålegg også er et enkeltvedtak.
Reaksjonene må derfor benyttes i samsvar med de formelle kravene til
enkeltvedtak i forvaltningsloven.
Før det gjøres vedtak om pålegg skal det sendes forhåndsvarsel til eier.
Tilsynsmyndigheten trenger ikke å sende varsel om pålegg etter at fristen for
innsendelse av tiltaksplan for retting av avvik er gått ut, når tilsynsmyndigheten
har varslet om hele reaksjonskjeden i følgebrevet til tilsynsrapporten.
Det er redegjort for saksbehandlingsreglene (saksforberedelser og bruk av
enkeltvedtak, herunder klage), i et eget kapittel i veiledningen.
Det stilles krav i lovteksten om at det må settes en frist for gjennomføring. Det er
viktig å presisere at tidsfristen er rimelig i forhold til å få gjennomført pålegget.
Det må i den forbindelse vektlegges om pålegget medfører behov for avklaringer
med andre myndigheter eller lovverk, f. eks. bygningsmyndighetene (plan- og
bygningsloven). Det vil eksempelvis kunne ta lang tid i forhold til en
prosjekteringsfase, søknadsprosess og utførelse. Videre anbefales at tidsfristen
angis som en dato. Å angi en frist i dager, uker eller måneder vil være rettslig
holdbart, men det kan lett oppstå uenighet om hvilken dato fristen løper fra. Bruk
aldri uttrykket ”snarest mulig” eller lignende upresise uttrykk. For øvrig bemerkes
at fristen bør diskuteres med partene på forhånd, slik at den blir mest mulig
realistisk.
Dersom påleggsadressaten søker om forlenget frist, vurderes dette ut fra påleggets
art, risiko og konsekvensen av at pålegget ikke blir rettet innen angitt tid.
Søknaden skal være skriftlig og begrunnet.
Henvisning til maler for tilsyn med særskilte brannobjekter:
Se mal 13 - Forhåndsvarsel om pålegg
Henvisning til maler for tilsyn med fyringsanlegg:
Se mal 07 - Forhåndsvarsel om pålegg
Hvem kan pålegg etter denne bestemmelsen rettes mot?
Ordlyden i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 sier ingenting om hvem som er
adressat for eventuelle pålegg/enkeltvedtak. Kriteriene for å ilegge pålegg knyttes
til, sitat: ”nødvendig for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold
av denne lov”. Det må i den forbindelse ses på hvem som er ansvarlig for de
plikter som eventuelt er fraveket, og ordlyden må tolkes slik at
tilsynsmyndigheten har en valgmulighet i forhold til hvem som er nærmest til å få
gjennomført pålegget mest effektivt.
I utgangspunktet bør sanksjoner rettes mot eier av bygget. Eier er ansvarlig for at
bygget oppfyller nødvendige tekniske krav, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 6
første ledd og forebyggendeforskriften § 2-1. Eier har i tillegg plikt til å påse at
bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og andre nødvendige
sikringstiltak vedlikeholdes og virker som forutsatt, jf. brann- og
eksplosjonsvernloven § 6 andre ledd.
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Det kan også gis pålegg til bruker av bygget hvis dette er mer hensiktsmessig i
forhold til en effektiv gjennomføring av pålegget. Dersom bruker og eier er den
samme person, har dette skillet ingen betydning. Som det fremgår av brann- og
eksplosjonsvernloven § 6 annet ledd har også bruker en plikt til å påse at
bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak
holdes i forsvarlig stand og virker som forutsatt. Bruker kan da ansvarliggjøres på
samme måte som eier, f.eks. hvis brannalarmen ikke fungerer som forutsatt eller
hvis rømningsveier blokkeres, etc. Ved avvik som går på bruken av bygget eller
mindre vedlikehold, kan det være mer hensiktsmessig å rette pålegget mot bruker
for å sikre en mer effektiv gjennomføring. Dette må i så fall vurderes i hvert
enkelt tilfelle.
Hvis avviket følger av krav i internkontrollforskriften, skal pålegget rettes mot
virksomheten i bygningen, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 8. Virksomhet
kan både være eier, bruker eller begge deler. Eksempler på virksomheter er
eier/utleier av næringsbygg, borettslag, etc.
Hvem kan gi pålegg?
Kommunen (som lokal tilsynsmyndighet) har kompetanse til å fatte vedtak knyttet
til oppfølging av avvik, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 32. Denne
vedtakskompetansen er gjerne delegert til administrasjonen ved brannsjefen.
I forhold til interkommunale- selskaper har kommunen gjerne delegert
vedtakskompetansen til et representantskap som igjen delegerer videre
(subdelegasjon) til brannsjefen.
Det er redegjort for generelle saksbehandlingsregler knyttet til pålegg i et eget
kapittel i veiledningen.
Henvisning til maler for tilsyn med særskilte brannobjekter:
Se mal 14a - Pålegg om retting av avvik i henhold til tilsynsrapport og
forhåndsvarsling om tvangsmulkt
Se mal 14b - Pålegg om retting av avvik og vedtak om tvangsmulkt
Henvisning til maler for tilsyn med fyringsanlegg:
Se mal 08a - Pålegg om retting av avvik i henhold til tilsynsrapport
Se mal 08b - Pålegg om retting av avvik og vedtak om tvangsmulkt

Tilbakemelding om gjennomføring av pålegg
Det foreligger ingen formelle krav til tilbakemelding fra påleggsadressaten annet
enn at pålegget skal være gjennomført. Det er imidlertid vanlig at
tilsynsmyndigheten ber om en skriftlig tilbakemelding i pålegget.
Hvis det foreligger en tilbakemelding kan tilsynsmyndigheten kontrollere at
pålegget er gjennomført eller avvente verifisering til neste tilsyn. Hvis det ikke
forligger en tilbakemelding kan tilsynsmyndigheten følge opp forholdet, eventuelt
gjennomføre kontroll.
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Pålegget ikke gjennomført
Hvis pålegget ikke er gjennomført innen fastsatt frist, bør tilsynsmyndigheten
følge opp med videre sanksjoner. Aktuelle sanksjoner er tvangsmulkt,
tvangsgjennomføring eller vedtak om forbud mot bruk.
Forbud mot ”bruk”
Hovedregel – stengning etter pålegg
Brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet ledd åpner for at tilsynsmyndigheten
kan forby bruken av hele eller deler av objektet/fyringsanlegget, samt helt eller
delvis stanse virksomheten dersom pålegget ikke er gjennomført innen fastsatt
tidsfrist.
Loven knytter ikke spesielle vilkår til å bruke stengning, annet enn at
påleggsfristen må være oversittet. Bestemmelsen må ses på som et tvangsmiddel
på lik linje med tvangsmulkt og forelegg, men det vil være mest aktuelt å benytte
dette virkemiddelet der hvor tvangsmulkt eller forelegg anses som lite
hensiktsmessig i forhold til å få gjennomført pålegget.
Avgjørelse om forbud mot bruk er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2
første ledd bokstav b. Sanksjonen må derfor benyttes i samsvar med de formelle
kravene til enkeltvedtak i forvaltningsloven. Det vises til eget kapittel om
generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak.
Det er spesielt viktig å presisere at tilsynsmyndigheten forhåndsvarsler eventuelle
vedtak om bruksforbud.
Unntak – stengning uten at pålegg er gitt
Bestemmelsens tredje ledd åpner for at kommunen kan forby bruk av objekt eller
fyringsanlegg samt stenge hele eller deler av disse selv om pålegg ikke er gitt.
Vilkåret er ”overhengende fare”. Bestemmelsen er et unntak fra brann- og
eksplosjonsvernlovens hovedsystem med pålegg som utgangspunkt og skal kun
benyttes i tilfeller hvor det ikke er forsvarlig å vente til avvikene er utbedret. Det
må da vurderes hvor farlig det er å opprettholde bruken eller virksomheten i
bygningen. Hvis bygningen skal stenges er det et minimumskrav at vedtaket
formidles muntlig på stedet. Tilsynsmyndigheten må da huske på å gjøre
adressaten oppmerksom på at vedtaket kan kreves skriftlig i ettertid, jf.
forvaltningsloven § 27 første ledd og § 23. Tilsynsmyndigheten oppfordres
imidlertid til å benytte skjemaet det er henvist til nedenfor. Dette vil kunne
forhindre misforståelser og sørge for at alle involverte parter vet nøyaktig hva
vedtaket går ut på.
Henvisning til maler for tilsyn med særskilte brannobjekter:
Se mal 18 - Skjema for umiddelbart stengningsvedtak - vedtak om forbud mot bruk
Henvisning til maler for tilsyn med fyringsanlegg:
Se mal 12 - Skjema for umiddelbart stengningsvedtak - vedtak om forbud mot bruk
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Tvangsmulkt
Forhåndsvarsling
Før det gjøres vedtak om tvangsmulkt skal det sendes forhåndsvarsel til eier.
Varsel om tvangsmulkt etter at påleggsfristen er oversittet vil kun være aktuelt der
hvor det ikke er fattet vedtak om tvangsmulkt sammen med pålegget, og/eller at
tilsynsmyndigheten ikke har varslet om hele reaksjonskjeden i følgebrevet til
tilsynsrapporten.
Det er redegjort for generelle saksbehandlingsregler knyttet til forhåndsvarsling i
et eget kapittel i veiledningen.
Henvisning til maler for tilsyn med særskilte brannobjekter:
Se mal 15 – Forhåndsvarsel om tvangsmulkt
Henvisning til maler for tilsyn med fyringsanlegg:
Se mal 09 - Forhåndsvarsel om tvangsmulkt
Uttalelse til forhåndsvarsel om tvangsmulkt
Fremkommer det uttalelse fra eier, representant for eier eller virksomhet innen
tidsfristen, skal denne uttalelsen tas med i vurderingen når vedtak om tvangsmulkt
fattes.
Vedtak om tvangsmulkt
Innledning/Hjemmel
Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39 kan kommunen (tilsynsmyndigheten)
ilegge en løpende tvangsmulkt eller engangsmulkt dersom et pålegg ikke er
oppfylt innen fastsatt frist. Formålet med tvangsmulkt er å motivere adressaten til
å innrette seg lovlig.
Et vedtak om tvangsmulkt vil alltid være betinget av at pålegget ikke er
gjennomført innen fristen og kan ikke ilegges på selvstendig grunnlag. Adressaten
skal ha en tilstrekkelig frist for å få gjennomført pålegget.
Tvangsmulkten har virket etter sin hensikt når den ansvarlige (eier, bruker,
virksomhet) lukker avviket slik at mulkten ikke påløper. Det er i den forbindelse
viktig å presisere at tvangsmulkt ikke er straff!

Når kan det ilegges tvangsmulkt?
Et vedtak om tvangsmulkt må som nevnt over knyttes til pålegget. Dette kan
gjøres på to måter. Enten ved at tvangsmulktsvedtaket fastsettes samtidig med
vedtak om pålegg, eller etter at påleggsfristen har gått ut og det settes en ny frist
for å lukke avviket. Hvis vedtak om tvangsmulkt fastsettes samtidig med pålegget,
vil tvangsmulkten kunne påløpe umiddelbart etter at påleggsfristen har gått ut. En
slik fremgangsmåte vil være mest hensiktsmessig når avviket kan lukkes uten at
det kreves tillatelse fra andre myndigheter (bygningsmyndigheter), f.eks.
organisatoriske forhold og enklere tekniske tiltak.
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Dersom avviket krever behandling hos andre myndigheter, er det viktig at
adressaten gis en rimelig frist. Det vil da være mest hensiktsmessig å fatte vedtak
om tvangsmulkt etter at påleggsfristen har gått ut. I motsatt fall vil tvangsmulkten
fungere mer som straff enn tvangsmiddel.
Tvangsmulkt kan ikke fastsettes på selvstendig grunnlag, og adressaten må gis en
tilstrekkelig tidsfrist slik at avviket kan lukkes før det eventuelt påløper en
tvangsmulkt. Det er viktig å presisere at tvangsmulkt ikke benyttes i den hensikt å
straffe noen.
Selv om vilkårene for bruk av tvangsmulkt foreligger, må ikke
tilsynsmyndigheten (kommunen) nødvendigvis ilegge en mulkt. Etter ordlyden i
brann- og eksplosjonsvernloven § 39, ”kan” tvangsmulkt anvendes. Det er
tilsynsmyndigheten som avgjør om det skal ilegges tvangsmulkt. Ressursbruken
ved å videreforfølge avviket må i den forbindelse veies opp mot farepotensialet.
Det foreligger også andre virkemidler som kan benyttes, f. eks
tvangsgjennomføring (forelegg) eller stengning/forbud mot bruk.
Hvem kan ilegges tvangsmulkt?
Tvangsmulkt er som nevnt over betinget av at det foreligger et pålegg om lukking
av avvik. Tvangsmulkt kan derfor gis til adressaten for pålegget, herunder statlige,
fylkeskommunale og kommunale adressater. Det er ikke aktuelt å ilegge
tvangsmulkt til andre enn adressaten for pålegget.
Former for tvangsmulkt
Brann- og eksplosjonsvernloven § 39 åpner for to typer sanksjonsformer. Enten
som løpende dagmulkter eller som engangsmulkt. Det forutsettes at løpende
dagmulkter er hovedregelen, men tilsynsmyndigheten må vurdere om det er mer
effektivt å ilegge en engangsmulkt i forhold til at adressaten innretter seg etter
pålegget. Det må i den forbindelse presiseres at engangsmulkt kan arte seg som et
særlig hardt pressmiddel, og forutsettes brukt kun i spesielle tilfelle.
Utmåling av tvangsmulkt
Påleggsvedtaket inneholder ofte flere punkter. Hvert av punktene skal oppfylles
som pålegg. Tvangsmulkt må derfor fastsettes for hvert enkelt pålegg.
Det må igjen presiseres at utgangspunktet er at pålegg skal oppfylles, og at
tvangsmulkt kun skal være et pressmiddel. Mulkten må derfor settes så høyt at det
ikke bare skal være ulønnsomt å neglisjere pålegget, men at adressaten også
finner det uholdbart å forholde seg passiv. Størrelsen på mulkten må derfor
justeres ut i fra hvem pålegget er rettet mot. Næringsdrivende bør eksempelvis
som regel ha høyere bøter enn privatpersoner, etc.
Når tvangsmulkt fastsettes som en løpende mulkt, må en finne en passende
døgnsats. Dette gjøres ved at man først finner størrelsen på tvangsmulkten (ut i fra
kriteriene i ovennevnte avsnitt). Deretter må man se på hvor lang tid man antar
(korteste tidsrom) at adressaten trenger for å få gjennomført pålegget. Deretter må
tvangsmulkten fordeles ut i fra antallet dager i tidsrommet.
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Som eksempel kan nevnes at tilsynsmyndigheten finner at kr. 30.000 anses som
en passende tvangsmulkt i forhold til å få lukket avviket. Hvis man antar at
adressaten (som kortest) antas å bruke 30 dager på å få lukket avviket, vil
døgnsatsen bli kr. 1000. Hvis avviket lukkes etter 10 dager er det påløpt en
tvangsmulkt på kr. 10.000, som deretter må inndrives. Tvangsmulkten løper inntil
pålegget er gjennomført.
Hvis tvangsmulkten fastsettes som et engangsbeløp, vil hele beløpet forfalle når
fristen for å få gjennomført pålegget er oversittet. Dette kan som nevnt over arte
seg som et hardt virkemiddel og bør kun benyttes i tilfeller der det er tvingende
nødvendig med en rask gjennomføring.
Nærmere om saksbehandling
Tvangsmulkt er, på samme måte som pålegg, et selvstendig enkeltvedtak etter
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dette betyr at forvaltningslovens
regler om varsling, begrunnelse, underretning og klage må følges. Se i den
forbindelse kapittelet om generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak.
Når det gjelder varsling, er det viktig å se på det som er skrevet ovenfor om
forhåndsvarsling av hele reaksjonskjeden. Som et minimum må varselet inneholde
fra når (dato) tvangsmulkten begynner å løpe og hvilken reaksjonsform som er
aktuell (dagbøter eller engangsmulkt). Varselet bør også inneholde en antydning
om tvangsmulktens størrelse. Adressaten må i henhold til forvaltningsloven § 16
gis en rimelig frist for å komme med merknader til varselet.
Det må i underretningen opplyses om klageadgang, klagefrist, hvem som er
klageinstans samt hvor eventuell klage skal sendes (underinstansen). Dersom
vedtaket kan tenkes å føre til skade for en part, må det videre opplyses om
adgangen til å be om oppsettende virkning (utsatt iverksettelse) inntil klagesaken
er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42 første ledd og se ovenfor om klage.
Henvisning til maler for tilsyn med særskilte brannobjekter:
Se mal 16 - Vedtak om tvangsmulkt
Henvisning til maler for tilsyn med fyringsanlegg:
Se mal 10 – Vedtak om tvangsmulkt

Sentral tilsynsmyndighet kan ettergi påløpt tvangsmulkt
Brann- og eksplosjonsvernloven § 39 første ledd siste punktum åpner for at sentral
tilsynsmyndighet (DSB) ”kan” ettergi ilagt tvangsmulkt. Myndigheten til å
frafalle påløpt tvangsmulkt er løftet opp på sentralt nivå for å sikre en ensartet
praksis. Det er ikke knyttet vilkår til når sentral tilsynsmyndighet (DSB) kan
frafalle påløpt tvangsmulkt. Det vil i så fall bero på en skjønnsmessig vurdering
(fritt skjønn).
Bestemmelsen reiser en del juridiske spørsmål i forhold til kommunens adgang til
å omgjøre egne vedtak etter forvaltningsloven § 35, sammenholdt med at
kommunen ikke har anledning til å ettergi påløpte bøter. Det er i den forbindelse
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viktig å skille mellom selve grunnlaget for tvangsmulkten (kommunens vedtak)
og pengebeløpet som eventuelt er påløpt.
Det kan tenkes praktiske tilfeller hvor kommunen har fått nye opplysninger som
tilsier at grunnlaget for å gi tvangsmulkt kanskje er falt bort og det er ønske om å
endre vedtaket. Kommunen kjenner saksforholdet best og er som oftest nærmest
til å vurdere om et vedtak bør endres. Konsekvensene av et slikt endringsvedtak er
at tvangsmulkt som virkemiddel ikke lenger skal gjelde overfor
påleggsadressaten. Dette er problemløst så lenge tvangsmulkten ikke har begynt å
løpe (er påløpt). I slike tilfeller er det ingenting å ettergi. Hvis derimot
endringsvedtaket gjøres etter at tvangsmulkten er påløpt (etter forfallsdato), vil
ikke kommunen kunne ettergi dette beløpet selv om grunnlaget for tvangsmulkten
(enkeltvedtaket) er bortfalt/endret. Da må eventuelt søknad om ettergivelse
oversendes sentral tilsynsmyndighet (DSB) for avgjørelse.
Hvis endringsvedtaket gjøres når deler av tvangsmulkten allerede er påløpt, men
hvor en del fortsatt gjenstår (løpende dagmulkter), må reglene forstås slik at det
kan ses bort fra det beløpet som gjenstår. Det må eventuelt søkes om ettergivelse
til sentral tilsynsmyndighet (DSB) for den delen som allerede er påløpt.
Inndrivelse av tvangsmulkt
Det fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven § 39 første ledd siste punktum at
tvangsmulkt som er ilagt av kommunen tilfaller kommunen. Kommunen har også
plikt til å inndrive tvangsmulkten. Det samme gjelder hvis brannvesenet er
organisert i et interkommunalt selskap, med mindre annet er avtalt.
Dersom det ikke lykkes å komme til enighet om innbetaling på frivillig basis, må
tilsynsmyndigheten sørge for at mulkten inndrives ved tvang. Det må i den
forbindelse presiseres at vedtaket om tvangsmulkt fra offentlig myndighet er et
eget tvangsgrunnlag, jf. lov av 26. juni 1992 nr 86 (tvangsfullbyrdelsesloven) § 72 bokstav d. Tilsynsmyndigheten trenger derfor ikke å skaffe seg tvangsgrunnlag
for inndrivelse ved dom. Begjæring om utlegg (kravet) kan derfor fremsettes
direkte til namsmyndighetene. Kompetent namsmyndighet er i utgangspunktet
namsmannen i distriktet hvor påleggsadressaten har sitt hjemting, jf.
tvangsfullbyrdelsesloven § 7-3 første ledd.
Hvis man er usikker på hvem som er kompetent namsmyndighet, kan
tilsynsmyndigheten ta kontakt med namsmannen eller lensmannen i
bostedskommunen for nærmere avklaring. Det vil også kunne være aktuelt å
fremsette begjæringen for namsmannen i et distrikt som påleggsadressaten har
særskilt tilknytning til, jf. bestemmelsens annet ledd. Det kan f.eks. være
namsmannen i distriktet hvor tilsynsobjektet befinner seg.
Tvangsfullbyrdelsesloven stiller også formelle krav i forhold til hva begjæringen
skal inneholde av opplysninger, jf. tvangsfullbyrdelsesloven §§ 7-5 og 5-2. Som et
hjelpemiddel kan det trykkes på linken til skjema for begjæring om utlegg her,
Hvis skjemaet fylles ut i korrekt stand, vil de formelle kravene til begjæringen
være oppfylt.
I tillegg til hovedkravet (selve tvangsmulkten) må det også beregnes renter i
henhold til lov av 17.12.1976 nr 100 (forsinkelsesrenteloven), § 2 og § 3.
Eventuelle renter påløper fra tidspunktet for når tvangsmulkten forfaller til
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betaling. Det er viktig å presisere at forfallstidspunktet ikke er sammenfallende
med når tvangsmulkten påløper. Det er gjerne slik at kommunen sender ut en giro
etter at hele tvangsmulkten er påløpt med frist for innbetaling. Rentene vil da
normalt begynne å løpe fra tidspunktet hvor betalingsfristen går ut. Som et
eksempel kan nevnes at giroen har frist for innbetaling 25. mai. Det vil da være
naturlig å beregne forsinkelsesrenter fra 26. mai.
Finansdepartementet har fastsatt at rentesatsen skal være 9,25 % fra 01. januar
2006, jf. egen forskrift om renter ved forsinket betaling. Rentesatsen oppdateres 2
ganger i året (hvert halvår). Forskriften er bl.a. tilgjengelig på hjemmesidene til
Finansdepartementet og Lovdata (www.lovdata.no).
Det er viktig å presisere at bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7
ikke gjelder for krav mot staten, fylkeskommuner, kommuner eller
interkommunale foretak, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 1-2. Inndrivelse av
tvangsmulkt mot slike adressater må skje på frivillig basis.
Tvangsgjennomføring (Forelegg/Tvangsfullbyrdelse)
Hjemmel
”Brann- og eksplosjonsvernloven § 40. Tvangsgjennomføring
Tilsynsmyndigheten kan utferdige forelegg mot den som unnlater å etterkomme
pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov. Med forelegg menes her
et nytt pålegg om at det tidligere pålegget eller forbudet skal etterleves innen en
frist som fastsettes i forelegget. Forelegget skal gi opplysninger om
bestemmelsene i annet ledd og skal, så langt mulig, forkynnes for den det er rettet
mot.
Den forelegget er rettet mot, kan reise søksmål mot det offentlige for å få
forelegget prøvet. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har
forelegget samme virkning som en rettskraftig dom, og kan fullbyrdes etter
reglene for dommer.
Forelegget kan ikke påklages.
Blir pålegget i rettskraftig dom eller dermed likestilte forelegg ikke etterkommet,
kan vedkommende tilsynsmyndighet selv besørge eller få besørget at pålegget
utføres for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot, uten at det
er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14.
Ved overhengende fare kan pålegget fullbyrdes etter reglene i
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 uten at dom eller forelegg kreves.”
Anvendelsesområdet
Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 40 kan manglende etterlevelse av
innholdet i pålegg og forbud følges opp med forelegg. Tilsynsmyndigheten
(kommunen) kan utferdige forelegg ved alle forhold i strid med brann- og
eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter eller konkrete vedtak. Forelegg
kan få samme rettsvirkninger som en rettskraftig dom, dvs. at forelegget kan
tvangsfullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.
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Vanligvis må forvaltningen reise sak for domstolene for å få grunnlag for
tvangsgjennomføring av et offentlig vedtak, men ved bruk av forelegg ligger
initiativet til å gå til søksmål hos den forelegget er rettet mot. Det er i slike tilfeller
den private part som må gå til søksmål innen 30 dager etter forkynnelsen for å
hindre at det etableres tvangsgrunnlag ved forelegg.
Det er viktig å presisere at det må påregnes bruk av store ressurser hvis man
velger å følge opp pålegg ved bruk av forelegg. Dette gjelder spesielt i forhold
til avvik fra tekniske krav hvor tilsynsmyndigheten bl.a. må avklare
eventuelle endringer med bygningsmyndighetene. Det kan også være
nødvendig å bruke politiet for å få tilgang til objektet. Det bør derfor
vurderes om ikke tvangsmulkt er et bedre alternativ å bruke som
tvangsmiddel, eller at tilsynsmyndigheten stenger bygningen/stanser bruken
ved mer alvorligere avvik. Eventuelt vil tilsynsmyndigheten kunne
tilbakeføre avviket til bygningsmyndighetene etter plan- og bygningsloven §
108.
Saksbehandling
Et forelegg vil alltid måtte knyttes opp til oppfølgingen av et tidligere pålegg eller
forbud, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37. Et forelegg er et enkeltvedtak,
noe som bl.a. innebærer at det må forhåndsvarsles.
Hvis tilsynsmyndigheten har bestemt seg for at et pålegg eventuelt skal følges opp
med et forelegg, bør dette fremgå av pålegget. Det fremgår av bestemmelsens
tredje ledd at forelegget ikke kan påklages.
Det er også viktig å presisere at et forelegg må forkynnes overfor den som
pålegget retter seg mot. Med forkynnelse menes at tilsynsmyndigheten må sørge
for at vedkommende faktisk blir gjort kjent med innholdet. Dette avviker fra det
generelle kravet til underretning om enkeltvedtak hvor det er tilstrekkelig at
forelegget er gjort tilgjengelig for adressaten, f. eks. i postkasse, mailboks, etc.
Forkynnelsen kan også skje ved rekommandert postsendelse, men dette forutsetter
at foreleggsadressaten henter oversendelsen.
Forkynnelse kan også skje ved at tilsynsmyndigheten leverer forelegget personlig
til adressaten, og vedkommende kvitterer for at det er forkynt. Hvis man ikke
lykkes i å få en kvittering av vedkommende, må tilsynsmyndigheten selv nedtegne
en bekreftelse på at forelegget faktisk er forkynt. I forhold til beviskravet er det i
den forbindelse viktig å presisere at representanter fra brannvesenet er offentlige
tjenestemenn. Det vil også være viktig at nedtegnelsen skjer på stedet, og gjerne
slik at foreleggsadressaten ser det eller blir gjort oppmerksom på nedtegnelsen.
Krav til innhold
Forelegget må vise til tidligere pålegg, og det må fastsettes en ny frist for når
pålegget må være gjennomført. Det gis anvisning i lovteksten om at forelegget må
ses på som et nytt pålegg om at tidligere pålegg skal etterleves innen en fastsatt
frist. Forelegget skal også gi opplysninger om adgangen til å gå til søksmål mot
tilsynsmyndigheten innen 30 dager fra forkynnelsen, jf. bestemmelsens annet
ledd. Søksmål må fremmes hvis adressaten ønsker å motsette seg
tvangsfullbyrdelse.
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Søksmål
Eventuelt søksmål skal anlegges mot den som har utferdiget forelegget
(tilsynsmyndigheten). Er det et kommunalt organ, skal vedkommende kommune
stå som saksøkt.
Frist for å gå til søksmål mot forelegget
Forelegget er rettskraftig når 30 dager er gått uten at sak er reist for domstolen.
Fristen avbrytes ved at stevning er ”avgitt til posten” i løpet av fristens siste dag,
jf. domstolsloven § 146 første ledd.
Selve tvangsfullbyrdelsen
Ovenfor er det redegjort for hvordan tilsynsmyndigheten kan gå frem for å skaffe
seg tvangsgrunnlag ved forelegg. Tvangsgrunnlaget fungerer som en hjemmel for
namsmannen til å kunne tvangsfullbyrde pålegget etter reglene i
tvangsfullbyrdelsesloven, dvs. å lukke avviket fysisk for regning av den som
forelegget er rettet mot.
Bestemmelsen i brann- og eksplosjonsvernloven § 40 tredje ledd uttrykker
imidlertid at tilsynsmyndigheten ikke trenger å gå veien om namsmannen hvis det
er etablert tvangsgrunnlag ved forelegg. Hvis forelegget er forkynt, og
vedkommende ikke har reist søksmål innen 30 dager, kan tilsynsmyndigheten
fysisk sørge for at avviket lukkes på den ansvarliges (den som pålegget og
forelegget er rettet mot) bekostning. Tilsynsmyndigheten velger da selv hvordan
avviket skal lukkes ut i fra en forsvarlighetsvurdering.
Hvis påleggsgrunnlaget skyldes avvik fra tekniske krav i plan- og bygningsloven,
må tilsynsmyndigheten sørge for at eventuelle søknadspliktige tiltak avklares med
bygningsmyndighetene. Det kan leies inn kompetanse for å bistå
tilsynsmyndigheten i en eventuell søknadsprosess og i forhold til selve
gjennomføringen av nødvendige tiltak.
Tilsynsmyndigheten kan også få bistand av politiet for å skaffe seg tilgang til
tilsynsobjektet. Se i den forbindelse brann- og eksplosjonsvernloven § 34.
Som nevnt over vil en tvangsgjennomføring medføre betydelig ressursbruk,
og tilsynsmyndigheten bør derfor vurdere om andre sanksjonsformer kan
være tilstrekkelige for å få gjennomført pålegget.

Brann- og eksplosjonsvernloven § 40 fjerde ledd omhandler unntak fra kravet om
at det alltid må foreligge et pålegg som utgangspunkt for forelegget. Unntaket må
ses i sammenheng med adgangen til å stenge en bygning eller stanse virksomheten
uten forutgående pålegg. Det absolutte vilkåret er at det må foreligge
”overhengende fare”. Hvis vilkåret er oppfylt, kan pålegget fullbyrdes uten
forelegg (eller dom). Tvangsfullbyrdelsen må da imidlertid skje etter kriteriene i
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14.

Ferdig dokument datert 23. oktober

Side 54 av 146

Maler for tilsyn med særskilte brannobjekter
[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 01a - Forhåndsvarsel om registrering som særskilt
brannobjekt
Navn på objekt:

[Tilsynsobjekt]

Gnr

[Gnr.]

Bnr

[Bnr.]

Adresse:

[Adresse]

Vi vil med dette meddele at [brannsjefen] med delegert myndighet fra
kommunestyret vurderer å registrere [Tilsynsobjekt] som særskilt brannobjekt,
kategori [A,B,C] , i medhold av lov av 14. juni 2002 nr 20 om vern mot brann,
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
(brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 første ledd.
For objekteier/virksomhet/bruker medfører en slik registrering at det stilles
spesielle tekniske og organisatoriske krav til objektet jf. brann- og
eksplosjonsvernloven, Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, og
Internkontrollforskriften.
Det bemerkes at lokal tilsynsmyndighet (kommunen) etter fastlagte rutiner skal
gjennomføre tilsyn etter at objektet er registrert som særskilt brannobjekt jf.
brann- og eksplosjonsvernloven § 13.
Det gis anledning til å uttale seg om forhåndsvarselet innen 3 uker. Dersom det
ikke er innkommet merknader eller innvendninger innenfor tidsfristen, vil
ansvarlig saksbehandler fatte vedtak om at objektet registreres som særskilt
brannobjekt.
For øvrig vises det til forvaltningsloven § 16.
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For at vi skal ha riktig beslutningsgrunnlag ber vi om at dere fyller ut vedlagte
skjema og returnerer dette så snart som mulig.
Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Vedlegg: Grunnlagsdata for registrering av særskilt brannobjekt
Kopi: [Virksomhet/bruker, dersom nødvendig]
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Mal 01b - Grunnlagsdata for registrering av særskilte
brannobjekter
Tilsynsobjekt

Eier av bygg/anlegg/forretning

Adresse

Tlf.:
Faks:

Type virksomhet
Antall
ansatte

Antall
senger

Adresse
Byggeår

Antall Antall
rom
publikum

Tlf.:
Faks:
Grunnflate Gnr/Bnr Antall etasjer

Byggeforskrift
1949
1969

1985

Særskilt brannobjekt kategori

Ferdigattest
Ja
Nei

Materiale i bærende konstruksjoner

Brannventilasjon Ja
Nei
Sprinkleranlegg Ja
Nei

Brannalarmanlegg Ja
Nei

Dekningsareal i m2

1987

1997

Midlertidig brukstillatelse
Ja
Dato:
Nei
Evt. styringssystem
Evt. dekningsareal i m2

Andre opplysninger av betydning

Iht. Forskrift av 26. juni om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 7–1, må den
som vil oppbevare eksplosiv vare ha tillatelse.
Iht. Forskrift av 26. juni 2002 om brannfarlig vare § 3-3, kan brannfarlig vare ikke
oppbevares i særskilte brannobjekter hvor brann kan medføre tap av mange liv,
uten at tillatelse er gitt fra kommunestyret (vanligvis delegert til brannsjefen).
Søknadsskjema fås ved henvendelse til brannvesenet.
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 02 - Registrering som særskilt brannobjekt
Navn på objekt:
[TILSYNSOBJEKT]
Gnr

[Gnr.]

Bnr

[Bnr.]

Adresse:

[Adresse]

[Navn brannvesen] vil med dette meddele at [Tilsynsobjekt] er registrert som
særskilt brannobjekt kategori [a,b,c] jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13
første ledd.
Dette vedtaket er gjort av [brannsjefen eller styret for (navn)brannvesen] etter
delegert myndighet fra kommunen.
Vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre uker fra
mottakelsen av dette brev, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd og
forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]
[Navn saksbehandler]
[Tittel]
Kopi: [Virksomhet/bruker, dersom nødvendig]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 03 - Avregistrering som særskilt brannobjekt
Navn på objekt: [TILSYNSOBJEKT]
Gnr

[Gnr.]

Bnr

[Bnr.]

Adresse:

[Adresse]

[Navn brannvesen] vil med dette meddele at ovennevnte objekt/virksomhet utgår
som særskilt brannobjekt.
Begrunnelsen for vedtaket er at objektet ikke lenger omfattes av bestemmelser i
brann- og eksplosjonsloven § 13 første ledd.
Vedtaket medfører at det ikke lenger vil bli gjennomført tilsyn med objektet eller
virksomheten(e) i objektet fra den kommunale brannmyndighet.
Brannvesenet vil gjøre Dem spesielt oppmerksom på at eier og virksomhet
uavhengig av registreringsform skal sørge for at brannobjektet er bygget, utstyrt
og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av
brann, herunder etablering av systematisk internkontroll i henhold til
internkontrollforskriftens bestemmelser.

Avregistrering av særskilte brannobjekt er et enkeltvedtak som kan påklages til
[særskilt klageorgan/kommunestyret] innen
3 uker fra mottakelsen av dette brev, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41
andre ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten for behandling i førsteinstans.
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For øvrig vises det til forvaltningsloven § 28 – § 32 om klage, samt § 36 om
dekning av saksomkostninger.
Forhåndsvarsel er unnlatt, idet varselet anses for åpenbart unødvendig, jf.
Forvaltningslovens § 16 3. ledd bokstav c, siste punktum.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [Virksomhet/bruker, dersom nødvendig]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Brannvernleder]
[Adresse]

[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 04a - Varsel om ordinært tilsyn
Navn objekt:

Tilsynsobjekt

Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Viser til telefonsamtale med [Navn] og bekrefter at tilsyn vil bli avholdt [Dato]
[klokken] .
Brannvesenet har plikt til å føre tilsyn med at eiere og brukere av, samt
virksomheter i, særskilte brannobjekter følger opp de branntekniske og
organisatoriske forholdene på stedet i samsvar med Lov av 14. juni 2002 nr 20
(brann- og eksplosjonsvernloven), Forskrift av 26. juni 2002 nr 847
(forebyggendeforskriften) og Internkontrollforskriften.
Objektets/virksomhetens brannvernleder plikter å delta ved tilsynet, og det er også
ønskelig at eier, daglig leder og hovedverneombud deltar. Se brann- og
eksplosjonsvernloven § 34 tredje ledd og Forebyggendeforskriften § 6-1
Ved tilsynet vil eiers branndokumentasjon og virksomhetens internkontroll bli
gjennomgått. Det kan gjennomføres stikkprøver for å verifisere om ovennevnte
dokumentasjon er gjennomført som forutsatt.
Vi ber om at vedlagt opplysningsskjema blir gjennomgått og fylt ut før
brannvesenet kommer på tilsyn.
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Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Vedlegg: Opplysningsskjema ved tilsyn
Kopi: [berørte parter som eier, virksomhetsleder, verneombud m.fl.]
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Mal 04b - Opplysningsskjema ved tilsyn
BESKRIVELSE AV OBJEKT/VIRKSOMHET
Objektets navn

Gnr/Bnr

Brannobjekt
kategori

Adresse

Virksomhet/Bruker /v/daglig leders navn

Adresse

Brannvernleder

Hovedverneombud/HMS-ansvarlig

Tlf.nr

Faksnr

E-post
Ant. ansatte

Evt. senger/rom/avd.

Ant. brukere/elever

Dato siste tilsyn

Byggeår

Grunnflate

Antall etasjer

Byggeforskrift
1949
1969
1997

Oppbevaring brannfarlig vare, tillatelse datert, mengde

1985

1987

Brukstillatelse/Ferdigattest
 Ja Nei
Datert:

Dispensasjoner

Er det foretatt vesentlige endringer (ombygging/bruksendring) i bygningen siden forrige tilsyn?
 Ja Nei
Dersom ja, spesifiser nedenfor
Ombygging

Andre endringer (driftsmessige endringer, nye leietagere etc.)

Dato og signatur brannvernleder:
____________________________________
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Brannvernleder]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 05 - Varsel om tematilsyn
Navn objekt:

[Tilsynsobjekt]

Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Viser til telefonsamtale med [Navn] og bekrefter at tematilsyn vil bli avholdt
[Dato] [klokken].
Brannvesenet har plikt til å føre tilsyn med at eiere og brukere av, samt
virksomheter i, særskilte brannobjekter følger opp de branntekniske og
organisatoriske forholdene på stedet i samsvar med Lov av 14. juni 2002 nr 20
(brann- og eksplosjonsvernloven), Forskrift av 26. juni 2002 nr 847
(forebyggendeforskriften) og Internkontrollforskriften.
Omfanget av tilsynet vil denne gang bli begrenset til følgende temaområder
(nedenfor listes disse opp):
−
−
−
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Objektets/virksomhetens brannvernleder plikter å delta ved tilsynet sammen med
eventuell ansvarlig person for temaområdet. Det er også ønskelig at eier, daglig
leder og hovedverneombud deltar. Se brann- og eksplosjonsvernloven § 34 tredje
ledd og Forebyggendeforskriften § 6-1.
Eiers branndokumentasjon og virksomhetens internkontrollsystem knyttet til
temaområdet vil bli gjennomgått ved tilsynet. Det vil også bli aktuelt å
gjennomføre direkte kontroller for å verifisere at systemene fungerer som
forutsatt, herunder intervjuer med ansatte.

Med hilsen

[Navn saksbehandler]

[Tittel]

Kopi: [berørte parter som eier, virksomhetsledere, vernetjeneste]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Brannvernleder]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 06a - Varsel om tilsyn utført ved egenmelding
Den lokale brannmyndighet skal med hjemmel i Lov av 14. juni 2002 nr 20
(brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd føre tilsyn med særskilte
brannobjekter. Dette kan i henhold til Forskrift av 26. juni 2002 nr 847
(forebyggendeforskriften) § 6–2 erstattes med egenmelding fra
objekteier/virksomhet/bruker når det er dokumentert at brannsikkerheten er
tilfredsstillende ivaretatt, og det ikke har skjedd bygningsmessige eller
organisatoriske endringer siden forrige tilsyn.
[Navn brannvesen] gir [objektseier/virksomhet] anledning til selv å gjennomføre
tilsyn i form av egenmelding for [årstall]. Vedlagt følger et skjema som skal
benyttes.
Egenmelding er like forpliktende som et ordinært tilsyn. Egenmeldingen skal
gjenspeile status av eget internkontrollsystem.
Brannvesenet anbefaler at eier, virksomhetsleder, brannvernleder og
hovedverneombud samarbeider om utfyllingen av skjemaet. Det er brannvernleder
som må sørge for at tilsyn som egenmelding blir gjennomført og dokumentert.
For å verifisere at besvarelsen og andre forhold er tilfredsstillende vil det utfylte
skjemaet danne grunnlag ved neste tilsyn. Utfylt skjema sendes brannvesenet, og
kopi legges inn i egen HMS-dokumentasjon.
Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6-2 ber brannvesenet om skriftlig
tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når eventuelle avvik vil
bli rettet. Utfylt skjema og eventuell fremdriftsplan oversendes til
[navn brannvesen] innen [dato].
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Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [Eier]
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Mal 06b - Egenmeldingsskjema
For særskilte brannobjekter (brann- og eksplosjonsvernloven § 13)
Grunnopplysninger om objektet:
Objektets navn: _________________________________________________
Gnr ___ Bnr ____
Objektets eier:
Adresse/postnummer:
Virksomhetsleder(e):
Adresse/postnummer:
Brannvernleder:
Tlf. eier/virksomhetsleder:

Tlf. brannvernleder:

1. Endrede bygningsmessige forutsetninger:
Er det foretatt vesentlige endringer, ombygginger og/eller bruksendringer i
brannobjektet? (jf. Forebyggendeforskriften § 2-1, jf. plan- og bygningsloven § 87 og § 93)
Ja

Nei
(kommentar)

Dersom svaret er ja, er det avklart med bygningsmyndighetene i kommunen om
endringen er underlagt søknadsplikt eller meldingsplikt iht. plan- og
bygningsloven?
Ja

Nei
(kommentar)

2. Dokumentasjon:
Er virksomhetens HMS-mål innenfor det brannforebyggende arbeidet oppnådd?
(jf. Internkontrollforskriften § 5 pkt. 5 og Forebyggendeforskriften § 3-1)

Ja

Nei

(kommentar)
Er det utarbeidet ny(e) målsetting(er) for det videre brannforebyggende arbeidet?

Ja

Nei
(kommentar)
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Er det endring i virksomhetens drift som må risikokartlegges i forhold til tidligere
gjennomført kartlegging?
Er det utarbeidet planer og tiltak for å redusere de nye risikoforholdene? (jf.
Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6 og Forebyggendeforskriften § 3-1)

Ja

Nei

(kommentar)
Er kontroll, ettersyn og vedlikehold utført i henhold til oppsatt plan for
kontrollpunkter og etter forhåndsbestemt frekvens? (jf. Internkontrollforskriften § 5 pkt.
6, Forebyggendeforskriften § 3-1)

Ja

Nei
(kommentar)

3. Opplæring og brannøvelser:
Har alle ansatte og ledere deltatt i grunnleggende brannvernopplæring? (jf.
Internkontrollforskriften § 5 pkt. 2, Forebyggendeforskriften § 3-3)

Ja

Nei

(kommentar)
Er det gjennomført regelmessige brannøvelser som står i forhold til
objektets/virksomhetens brannrisiko og langsiktige målsetting? (jf. .
Internkontrollforskriften § 5 pkt. 2, Forebyggendeforskriften § 3-3)

Ja

Nei

Dato sist avholdt øvelse:

(kommentar)
Dato neste øvelse:

______

4. Avviksrapportering:
Er det fastlagt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik i forhold til
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen ved objektet og/eller virksomheten? (jf.
Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7, Forebyggendeforskriften § 3-1)

Ja

Nei
(kommentar)

5. Systematisk internkontroll
Er det gjennomført systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen
for å sikre at den fungerer som forutsatt? (jf. Internkontrollforskriften § 5 pkt. 8 og
Forebyggendeforskriften § 3-1)

Ja

Nei
(kommentar)

6. Brannfarlig vare
Er det ny etablering, eller eventuelle endringer i forhold til oppbevaring av
brannfarlig vare i objektet? (jf. Forskrift om brannfarlig vare § 3–3, § 3–4)
Ja

Nei
(kommentar)
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7. Andre kommentarer – Egenvurdering av brannsikkerheten

Sted:

Dato:

______________________
Eier av objektet

_________________________
Virksomhetsleder

___________________________
Brannvernleder

_________________________

Hovedverneombud/verneombud

Antall nummererte vedlegg: ___
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Brannvernleder]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.: Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

Mal 07a - Tilsynsrapport
[Tilsynsobjekt]
[Navn brannvesenet] gjennomførte branntilsyn den [Dato] i ovennevnte objekt.
Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og
eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 26. juni 2002 nr 847
(forebyggendeforskriften) § 6–2.
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i
Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.
Til stede ved tilsynet:
Brannvernleder:

[Navn]

For virksomhet/bruker: [Navn]
For eier:

[Navn]

For brannvesenet:

[Navn]

Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet
arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt
vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke
sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt
tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:
•

at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende
lover og forskrifter om forebyggelse av brann

•

at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
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•

at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på
sikkerhetsområdet

•

at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter,
internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det
foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er
oppfylt.
Oppfølging etter siste gangs tilsyn
Forrige branntilsyn ble avholdt: [dato] .
(alternativ I – stryk det som ikke passer) De avvik som ble avdekket under dette
tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.
(alternativ II – viser til rutinehåndbok for videre oppfølging) De avvik som ble
avdekket under dette tilsynet er ikke fulgt opp, utbedret eller lukket. Dette gjelder:
•
Generelt
Kort beskrivelse av bygning/virksomhet:
•
Definisjoner:
AVVIK:
•

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:
•

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta
helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:
•

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved
objektet.

Avvik
Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:
Avvik 1
[Beskrivelse av avviket]
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Avvik fra:
Forebyggendeforskriften [paragraf] og Internkontrollforskriften [paragraf]
Kommentarer:
[Beskrivelse av faktiske forhold - bevisene]
Avvik 2
[Beskrivelse av avviket]
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften [paragraf] og Internkontrollforskriften [paragraf]
Kommentarer:
[Beskrivelse av faktiske forhold - bevisene]
Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:
Anmerkning 1
[Beskrivelse av anmerkningen]
Kommentarer:
[Beskrivelse av faktiske forhold - bevisene]
Anmerkning 2
[Beskrivelse av anmerkningen]
Kommentarer:
[Beskrivelse av faktiske forhold - bevisene]
Andre forhold
(kan med fordel være av positiv karakter)
Oppsummering/avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjenomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de
avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.
Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6–2 første ledd, ber brannvesenet
om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når
påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til [navn brannvesen]
innen [dato].
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Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [Eier og andre berørte parter]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Brannvernleder]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.: Saksbehandler:
[Arkiv/journalnr.]

[Sted og dato]
[Navn]

Mal 07b - Følgebrev - reaksjonsdokument
[Navn brannvesenet] gjennomførte branntilsyn den [Dato] i ovennevnte objekt.
Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

(Etterfølgende tekst kan benyttes dersom avvik ble registrert.)
Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6–2 første ledd, ber brannvesenet
om en skriftlig tilbakemelding med en fremdriftsplan som viser hvordan og når
påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til [navn brannvesen]
innen [dato].
I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer
vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens
utløp.
•

Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og
eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.

Hvilken av de etterfølgende alternativene som skal anvendes må vurderes i hvert
enkelt tilfelle.
•

Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet
ledd.

•

Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

•

Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og
eksplosjonsvernloven § 40.
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Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [Eier og andre berørte parter]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Brannvernleder]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 08 - Tilsynsrapport tematilsyn
[Tilsynsobjekt]
[Navn brannvesenet] gjennomførte branntilsyn den [Dato] i ovennevnte objekt.
Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og
eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 26. juni 2002 nr 847
(forebyggendeforskriften) § 6–2.
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i
Forebyggendeforskriften og HMS-lovgivningen.
Til stede ved tilsynet:
Brannvernleder:

[Navn]

For bruker:

[Navn]

For eier:

[Navn]

For brannvesenet: [Navn]

Innledning
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet
arbeider systematisk med brannsikkerheten innenfor områdene, (eksempler
temaområder):
−

Rømningsforhold og rømningssikkerhet

−

Tilgjengelighet og tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper
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−

Egenkontroll og avviksoppfølging

−

Brannvernopplæring og øvelser

−

Kontroll, ettersyn og vedlikehold av branntekniske installasjoner og utstyr

−

Vurdering av systematikk og overvåkning av internkontrollen

Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter,
internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger for temaområdet.
Deretter ble det foretatt en verifikasjon/kontroll på området, samt intervju for å
verifisere at krav er oppfylt.
Oppfølging etter siste gangs tilsyn
Forrige branntilsyn ble avholdt: [dato] .
(alternativ I – stryk det som ikke passer) De avvik som ble avdekket under dette
tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.
(alternativ II – viser til rutinehåndbok for videre oppfølging) De avvik som ble
avdekket under dette tilsynet er ikke fulgt opp, utbedret eller lukket. Dette gjelder:
•

Definisjoner:
Avvik:
• Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen.
Anmerkning:
• Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta
helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Kommentarer:
• Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved
objektet.

Avvik
Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:
Avvik 1
[Beskrivelse av avviket]
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Avvik fra:
Forebyggendeforskriften [paragraf] og Internkontrollforskriften [paragraf]
Kommentarer:
[Beskrivelse av faktiske forhold - bevisene]

Avvik 2
[Beskrivelse av avviket]
Avvik fra:
Forebyggendeforskriften [paragraf] og Internkontrollforskriften [paragraf]
Kommentarer:
[Beskrivelse av faktiske forhold - bevisene]

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:
Anmerkning 1
[Beskrivelse av anmerkningen]
Kommentarer:
[Beskrivelse av faktiske forhold - bevisene]

Anmerkning 2
[Beskrivelse av anmerkningen]
Kommentarer:
[Beskrivelse av faktiske forhold - bevisene]

Andre forhold
(kan med fordel være av positiv karakter)
Oppsummering/avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjenomgått.
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de
avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.
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Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 6–2 første ledd, ber brannvesenet
om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når
påpekte avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til [navn brannvesen]
innen [dato].

Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [Eier og andre berørte parter]
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[Bygningsmyndighet]
v/ [Navn]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:
[Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Navn]

Mal 09 - Underretning om ulovlige forhold til
bygningsmyndighetene
Navn objekt:
G. nr
B. nr
Adresse:
Brannvesenet gjennomførte branntilsyn den [Dato] i ovennevnte objekt. Objektet
er registrert som særskilt brannobjekt kategori a/b/c.
Tilsynsrapport følger vedlagt. Under tilsynet ble det avdekket forhold som etter
brannvesenets vurdering er avvik i forhold til plan- og bygningsloven. Dette
gjelder: (beskrivelse av mulige forhold i strid med plan- og bygningsloven)
•
I medhold av forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
(Forebyggendeforskriften) § 5–1, § 6–2, og plan- og bygningslovens § 108
meldeplikt til andre myndigheter, anmodes bygningsvesenet om å vurdere saken.
Brannvesenet ber om en tilbakemelding på Deres oppfølging av saken.
Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Brannvernleder]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 10 - Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport
Navn objekt:

[TILSYNSOBJEKT]

Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

[Navn brannvesen] har den [Dato] mottatt skriftlig tilbakemelding på
tilsynsrapport av [Dato]
Tilbakemeldingen er tilfredsstillende. Prioritering og tidsplan for retting av
påpekte avvik og anmerkninger ligger innenfor en akseptabel tidsramme.
Det forutsettes i den forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.
Brannvesenet anser dette års/denne gangs tilsyn for avsluttet.

Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]
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Kopi: [Eier]

[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:
Vår ref:
[Sted og dato] [Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:
[Navn]

Mal 11 - Utelatt tilbakemelding – purring
Navn objekt:
[TILSYNSOBJEKT]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Brannvesenet kan ikke se å ha mottatt tilbakemelding på tilsynsrapporten av
[Dato].
Frist for tilbakemelding var [Dato].
Eier/virksomhet/bruker, eventuelt v/ brannvernleder, skal innen [Dato] sende
[Navn brannvesen] en skriftlig tilbakemelding.
Tilsynsmyndigheten vurderer å ilegge pålegg om retting av de avvik som er angitt
i tilsynsrapporten i medhold av brann- og eksplosjonsvernlovens § 37 første ledd
dersom det ikke innen fristens utløp er gitt en tilfredsstillende tilbakemelding med
fremdriftsplan, jf. forvaltningslovens § 16.
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til [Navn saksbehandler] som kan
treffes på (tlf. nr) alternativ (e- post).
Dersom tilbakemeldingen er sendt, ber vi Dem se bort fra denne henvendelsen.

Med hilsen (e.f.)
[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [Brannvernleder]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 12 - Mangelfull tilbakemelding på tilsynsrapport –
forhåndsvarsel om pålegg
Navn objekt:

[TILSYNSOBJEKT]

Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

[Navn brannvesen] har den [Dato] mottatt skriftlig tilbakemelding på
tilsynsrapport av [Dato]. Tilbakemeldingen anses ikke tilfredsstillende. Dette
gjelder følgende forhold: (Spesifiser forholdene)
•
•
•
Har eier eller representant for eier noen merknader eller nye relevante
opplysninger i saken, ber vi om at det gjøres rede for dette.
Eier/virksomhet/bruker, eventuelt v/ brannvernleder, skal innen [Dato] sende
[Navn brannvesen] en ny skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser
hvordan og når avvikene er tenkt rettet.
I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at pålegg etter
brannvernlovens § 37 første ledd vil bli vurdert dersom det ikke innen fristens
utløp er gitt en tilfredsstillende tilbakemelding med fremdriftsplan.
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Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til [Navn saksbehandler] , som kan
treffes på telefon [Tlf. nr.] alt. [E- post].

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [Brannvernleder]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 13 - Forhåndsvarsel om pålegg
(Dersom pålegg ikke er varslet tidligere)
Navn objekt:
[TILSYNSOBJEKT]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Det vises til tilsynsrapport av [Dato] med følgende avvik:
•
De varsles herved om at tilsynsmyndigheten vurderer å ilegge pålegg hvis
………. (her må det gis en nærmere redegjørelse for saken). Det vises i den
forbindelse til forvaltningslovens § 16.
Eier/virksomhet/bruker gis med dette anledning til å uttale seg til et eventuelt
enkeltvedtak om pålegg innen [Dato].
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til [Navn saksbehandler] , som kan
treffes på telefon [Tlf. nr.] alt. [E- post].

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [Brannvernleder]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 14a - Pålegg om retting av avvik i henhold til
tilsynsrapport og forhåndsvarsling om tvangsmulkt
Navn objekt:

[Tilsynsobjekt]

Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Kort beskrivelse av de faktiske forhold/historikk.

Nærmere beskrivelse av rettsgrunnlaget for pålegg og aktuelle avvik

Vurdering

Vedtak
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37
første ledd fattes følgende vedtak:

Som eier av [Tilsynsobjekt] pålegges [navn eier] å rette følgende avvik:
1. ...............(avviket)............. innen [Dato].
Ferdig dokument datert 23. oktober

Side 87 av 146

2. ...............(avviket)............. innen [Dato].
(Kort beskrivelse av avviket og hjemmelsgrunnlag)

Dette vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre
uker fra mottakelsen av dette brev, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre
ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Varsel om vedtak om tvangsmulkt
De varsles herved om at tilsynsmyndigheten vurderer å ilegge en tvangsmulkt
hvis pålegget ikke er gjennomført innen fastsatt frist [Dato].
(Husk å angi tvangsmulktens form og beløpets størrelse)
Det vises i den forbindelse til forvaltningslovens § 16.
Eier/virksomhet/bruker gis med dette anledning til å uttale seg til et eventuelt
enkeltvedtak om tvangsmulkt innen [Dato].
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til [Navn saksbehandler] , som kan
treffes på telefon [Tlf. nr.] alt. [E- post].

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [brannvernleder]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 14b - Pålegg om retting av avvik og vedtak om
tvangsmulkt
Navn objekt:

[Tilsynsobjekt]

Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Kort beskrivelse av de faktiske forhold/historikk.

Nærmere beskrivelse av rettsgrunnlaget for pålegg og aktuelle avvik

Vurdering

Vedtak om pålegg
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37
første ledd fattes følgende vedtak:
Som eier av [Tilsynsobjekt] pålegges [navn eier] å rette følgende avvik:
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1. ...............(avviket)............. innen [Dato].
2. ...............(avviket)............. innen [Dato].

(Kort beskrivelse av avviket og hjemmelsgrunnlag)
Vedtak om tvangsmulkt
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 39
fattes følgende vedtak:
Det fastsettes en løpende tvangsmulkt (dagmulkter) hvis avviket ikke er lukket
innen påleggsfristens utløp. Mulkten settes til kr. [beløp]. Dagmulktene løper fra
[Dato] og inntil vedtak om pålegg er gjennomført.

Disse vedtakene kan påklages etter brann- og eksplosjonsvernloven § 41 annet
ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Klagefristen er 3 uker fra mottagelsen av dette brev.
Eventuell klage rettes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]

Kopi: [brannvernleder]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 15 - Forhåndsvarsel om tvangsmulkt
(Dersom tvangsmulkt ikke er varslet tidligere)
Navn objekt:
[TILSYNSOBJEKT]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Det vises til skriftlig pålegg om retting av branntekniske avvik av [Dato]
Avviket er ikke lukket innen den frist som er fastsatt i pålegget.
(her må det gis en nærmere redegjørelse for saken)
De varsles herved om at tilsynsmyndigheten vurderer å fastsette en løpende
tvangsmulkt (dagbøter). Bøtesatsen settes til kr. [beløp]. Dagbøtene løper fra
[Dato] og inntil vedtak om pålegg er gjennomført. Det vises i den forbindelse til
forvaltningsloven § 16.
Eier/virksomhet/bruker gis med dette anledning til å uttale seg til et eventuelt
enkeltvedtak om tvangsmulkt innen [Dato].
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til [Navn saksbehandler] , som kan
treffes på telefon [Tlf. nr.] alt. [E- post].

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [brannvernleder]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 16 - Vedtak om tvangsmulkt
Navn objekt:

[TILSYNSOBJEKT]

Gnr:

[Gnr]

Bnr:

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Det vises til vedtak om pålegg av [Dato] med tilhørende forhåndsvarsel om
tvangsmulkt.

Kort beskrivelse av de faktiske forhold/historikk

Nærmere beskrivelse av rettsgrunnlaget. Forholdet mellom pålegg og
tvangsmulkt

Vurdering
Ved fastsettelse av tvangsmulkten er det foretatt en helhetsvurdering hvor det
særlig er tatt hensyn til brannsikkerheten og til hva det vil koste å rette
branntekniske avvik innenfor en rimelig tidsramme.

Ferdig dokument datert 23. oktober

Side 92 av 146

Vedtak
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 39
ilegges eier av [Tilsynsobjekt] en løpende tvangsmulkt på kr. [beløp] per dag.
Tvangsmulkten løper fra [Dato] og inntil pålegget er gjennomført.
Dette vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre
uker fra mottakelsen av dette brev, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre
ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [Brannvernleder]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 17a - Klagen tas til følge – nytt vedtak
Navn objekt:

[Tilsynsobjekt]

Gnr:

[Gnr]

Bnr:

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Sakens bakgrunn
Tilsynsmyndigheten har mottatt klage på vårt vedtak av [dato]

Det er anført følgende i klagen:
•
•

Rettslig grunnlag
Klagen er kommet inn i rett tid og er for øvrig i samsvar med klagevilkårene i
forvaltningsloven.

[Krever en gjennomgang av vilkårene for å klage i forvaltningsloven]
Vise til det rettslige grunnlaget i påklagde vedtak
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Vurdering
[Klageanførslene drøftes/vurderes]

Tilsynsmyndigheten finner etter dette å kunne fatte følgende

Vedtak:

Etter behandling av klage på vårt vedtak av [dato] finner tilsynsmyndigheten
grunnlag for å fatte nytt vedtak i saken, jf forvaltningsloven § 33 andre ledd.

Størrelsen på tvangsmulkten settes til kr. [beløp] per dag

Dette vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre
uker fra mottakelsen av dette brev, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre
ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [brannvernleder]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 17b - Klagen avvises – enkeltvedtak
Navn objekt:

[Tilsynsobjekt]

Gnr:

[Gnr]

Bnr:

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Sakens bakgrunn:
Tilsynsmyndigheten har mottatt klage på sitt vedtak av [dato]
Det er anført følgende anførsler i klagen:
•
•

Rettslig grunnlag:
Vise til de aktuelle klagevilkårene i forvaltningsloven

[Krever en gjennomgang av vilkårene for å klage i forvaltningsloven]
Vise til det rettslige grunnlaget i påklagde vedtak
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Vurdering:
[Det vilkåret for å klage som eventuelt ikke er oppfylt må vurderes, som f. eks. for
sent innkommet klage, ikke part, rettslig klageinteresse, etc. Det er også viktig å
presisere at avvisning innebærer at tilsynsmyndigheten ikke har foretatt noen
realitetsbehandling av klagen.]
Tilsynsmyndigheten finner etter dette å kunne fatte følgende

Vedtak:
Klagen avvises. Vilkåret om [nærmere om vilkåret] i forvaltningsloven
[paragraf] er ikke oppfylt.
I henhold til forvaltningsloven § 33 andre ledd skal da klagen avvises.

Dette vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre
uker fra mottakelsen av dette brev, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre
ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [brannvernleder]
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[Tilsynsobjekt]
v/ [Eier]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 17c - Klagen tas til følge – nullitet
Navn objekt:

[Tilsynsobjekt]

Gnr:

[Gnr]

Bnr:

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Sakens bakgrunn:
[Kort referat av fakta og presentasjon av tilsynsmyndighetens behandling av
saken, samt henvisning til tidligere vedtak]
Det er anført følgende anførsler i klagen:
•
•

Rettslig grunnlag:
Klagen er kommet inn i rett tid og for øvrig i samsvar med klagevilkårene i
forvaltningsloven.

[Krever en gjennomgang av vilkårene for å klage i forvaltningsloven]

Vise til det rettslige grunnlaget for påklagde vedtak
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Hvis klageorganet ikke er kommunestyret bør det også vises til
delegasjonsvedtaket

Vurdering:
Selvstendig vurdering av klageanførslene. Vurdering i forhold til underinstansens
vedtak

Konklusjon:
Klager får medhold. Det kan ses bort fra pålegg om retting i påklagde vedtak av
[dato] .

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi: [brannvernleder]
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Mal 18 - Skjema for umiddelbart stengningsvedtak - vedtak
om forbud mot bruk

Eier:
Adresse:
Postnr:

Poststed:

Gårds nr:

Objektnavn:

Bruks nr:

Adresse:

Det vises til brannteknisk tilsyn i dag:
Dag:

Dato:

Klokken:

Ved inspeksjonen ble det avdekket at:

Dette forhold innebærer en uakseptabel personrisiko ved at:

(eller)
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Dette forhold innebærer en overhengende fare for brann ved at:

Forholdet ble meddelt (eier/virksomhet/bruker/brannvernleder/):

Under henvisning til ovenstående, fatter tilsynsmyndigheten med hjemmel i lov
av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37 tredje ledd, jf.
forskrift av 26. juni 2002 nr 847
følgende
Vedtak:

Bruken av [Objektet] må opphøre med øyeblikkelig virkning i dag [Dato]
innen kl. ………og inntil forholdet er brakt i orden.

Dette vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre
uker fra dette brev er mottatt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd
og forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf forvaltningsloven § 42.

___________________________

_________________________________

Sign.: (brannvesenets representant)

Mottatt: (brannvernleder/eier/leder)

Kopi:
Brannsjefen
Eier
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Maler for tilsyn med fyringsanlegg

[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.:
[Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Navn]

Mal 01a - Varsel om tilsyn med fyringsanlegg
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

[Navn feiervesen] vil foreta tilsyn med fyringsanlegget i [Adresse] den [Dato].
Dersom tidspunktet ikke passer, gi tilbakemelding snarest mulig slik at det kan
avtales et nytt tidspunkt.
Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og
eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 26. juni 2002
nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 7.
Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt
Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 2.
Vi ber om at eier, eller representant for eier er til stede og sørger for at samtlige
enheter, ildsteder og skorsteiner er tilgjengelige om nødvendig må eier eller eiers
representant varsle andre brukere. Det er ønskelig at eier fremskaffer eventuell
kontrollerklæring eller annen dokumentasjon over fyringsanleggets beskaffenhet,
kontroll og vedlikehold.
Tilsynet vil omfatte kontroll av at:
•

eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp
og utbedret
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•

nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til
kommunen

•

ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel er
tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring lovverkets
krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og
hvorledes utbedring kan foretas)

•

anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt

(Punktet nedenfor er avhengig av at feiervesenet har nødvendige ressurser)
I tillegg vil det gis informasjon og veiledning om:
•

generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler og håndslokkeutstyr

Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:

Ferdig dokument datert 23. oktober

Side 103 av 146

[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.:
[Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Navn]

Mal 01b - Andre gangs varsel om tilsyn med fyringsanlegg
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

(Navn feiervesenet) viser til tidligere varsel om gjennomføring av tilsyn med
fyringsanlegget den [Dato].
Tilsynet kunne ikke gjennomføres da eier eller representant for eier ikke var til
stede og vi ikke hadde tilgang til fyringsanlegget.
Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted og til
enhver innretning, herunder fyringsanlegg, jf. Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brannog eksplosjonsvernloven) § 34 første ledd.
Eier, bruker eller representant for disse har rett til, og kan pålegges å være til stede
under kontrollen, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 34 tredje ledd.
Nytt tilsyn varsles til [Dato] kl.
Hva angår tilsynets omfang og innhold vises det til tidligere varselbrev av [Dato].
Dersom tidspunktet ikke passer, vennligst ta kontakt med: (saksbehandlers navn,
tlf., e- post.)

Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]
Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.:
[Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Navn]

Mal 02a - Tilsynsrapport
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

[Navn feiervesen] gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget den [Dato] i
ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20
(brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 26.
juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 7. Kravene til fyringsanlegget er
nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr
847 (forebyggendeforskriften) kap. 2.
Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i
Forebyggendeforskriften.

Til stede ved tilsynet:
For eier:

[Navn]

For feiervesenet: [Navn]

Innledning
Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har
betydning for brannsikkerheten og atkomsten.
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Omfang
Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og
bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen
skade.
Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket.

Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen. Avvik vil i hovedsak være brudd på følgende
forskriftskrav:
•

Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende bygget eller montert, jf.
Forebyggendeforskriften § 2-1

•

Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og
vedlikeholdt, jf. forskriftens § 2-4

•

Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige
endringer av fyringsanlegget skal være sendt, jf. forskriftens § 2-4, 3.
ledd

•

Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst, jf. forskriftens § 2-6

Anmerkning:
Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta
helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Kommentarer:
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved
anlegget.

Avvik
Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:
Avvik 1
Avvik fra:
Kommentarer:

Avvik 2
Avvik fra:
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Kommentarer:

Tilbakemelding
Med henvisning til Forebyggendeforskriften § 7–2 andre ledd, ber feiervesenet om
en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte
avvik vil bli rettet.
Fremdriftsplanen oversendes til [navn feiervesen] innen [dato].

Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 02b - Følgebrev - reaksjonsdokument
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

[Navn feiervesen] gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget den [Dato] i
ovennevnte objekt.
Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.
(Etterfølgende tekst kan benyttes dersom avvik ble registrert)
Tilbakemelding
Under henvisning til Forebyggendeforskriften § 7–2, ber feiervesenet om en
skriftlig tilbakemelding med en fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte
avvik vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til [navn brannvesen] innen
[dato].
I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer
vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens
utløp.
•

Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og
eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.

Hvilken av de etterfølgende alternativene som skal anvendes må vurderes i hvert
enkelt tilfelle.
•

Vedtak om forbud mot bruk, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 annet
ledd.
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•

Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

•

Vedtak om forelegg/tvangsgjennomføring, jf. brann- og
eksplosjonsvernloven § 40.

Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.:
[Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Navn]

Mal 02c - Tilsynsrapport – ingen avdekkede forhold
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

[Navn feiervesen] gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget den [Dato] i
ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20
(brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 26.
juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 7. De materielle kravene til
eier/bruker er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 26.
juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 2.
Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i
Forebyggendeforskriften.

Til stede ved tilsynet:
Eier/representant for eier:
For feiervesenet:

[Navn]
[Navn]

Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har
betydning for brannsikkerheten og atkomsten til anlegget. Tilsynet omfattet
kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt,
fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.
Status
Det ble under dette tilsynet ikke avdekket avvik, anmerkninger eller andre forhold
som har betydning for atkomsten til anlegget.
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Denne gangs tilsyn er herved formelt avsluttet.

Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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[Kommunens bygningsmyndighet]
v/ [Navn]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:
[Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Navn]

Mal 03 - Underretning om ulovlige forhold til
bygningsmyndighetene
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

[Navn feiervesen] gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget den [Dato] i
ovennevnte objekt.
Tilsynsrapport følger vedlagt.
Under tilsynet ble det avdekket forhold som etter feiervesenets vurdering er avvik
i forhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder: (beskrivelse av mulige forhold
i strid med plan- og bygningsloven)
•
•
I medhold av Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (Forebyggendeforskriften) § 5–1
og plan- og bygningslovens § 108 meldeplikt til andre myndigheter, anmodes
bygningsvesenet om å vurdere saken.
Brannvesenet ber om en tilbakemelding på Deres oppfølging av saken.

Med hilsen

[Navn saksbehandler]
[Tittel]
Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 04 - Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport

Tilsynsadresse:

[Adresse]

Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

[Navn feiervesen] har den [Dato] mottatt skriftlig tilbakemelding om oppfølging
av avvik påpekt i tilsynsrapport av [Dato].
Tilbakemeldingen er tilfredsstillende. Prioritering og tidsplan for retting av
påpekte avvik og anmerkninger ligger innenfor en akseptabel tidsramme.
Det forutsettes i den forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.
Feiervesenet anser denne gangs tilsyn med fyringsanlegget for avsluttet.

Med hilsen

[Navn saksbehandler]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.:
[Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Navn]

Mal 05 - Utelatt tilbakemelding – purring
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Feiervesenet kan ikke se å ha mottatt tilbakemelding på vår tilsynsrapport av
[Dato]. Frist for tilbakemelding var [Dato].
Eier av fyringsanlegget skal innen [Dato] sende [Navn feieresen] en ny skriftlig
tilbakemelding.
Tilsynsmyndigheten vurderer å ilegge pålegg om retting av de avvik som er angitt
i tilsynsrapporten i medhold av brann- og eksplosjonsvernlovens § 37 første ledd
dersom det ikke innen fristens utløp er gitt en tilfredsstillende tilbakemelding med
fremdriftsplan, jf. forvaltningslovens § 16.
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til [Navn saksbehandler] som kan
treffes på (tlf. nr) alternativ (e- post).
Dersom tilbakemelding er sendt, ber vi dem se bort fra denne henvendelse.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 06 - Mangelfull tilbakemelding på tilsynsrapport –
forhåndsvarsel om pålegg
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

[Navn brann/feiervesen] har den [Dato] mottatt skriftlig tilbakemelding på vår
tilsynsrapport av [Dato].
Tilbakemeldingen anses ikke tilfredsstillende. Dette gjelder følgende forhold:
(spesifiser forholdene)
•
Har eier eller representant for eier noen merknader eller nye relevante
opplysninger i saken, ber vi om at det gjøres rede for dette. Eier skal innen [Dato]
sende [Navn brann/feiervesen] en ny skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan
over hvordan og når avvikene er tenkt rettet.
I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at pålegg etter
brannvernlovens § 37 første ledd vil bli vurdert dersom det ikke innen fristens
utløp er gitt en tilfredsstillende tilbakemelding med fremdriftsplan.
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til [Navn saksbehandler] , som kan
treffes på telefon [Tlf. nr.] alt. [E- post].

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.:
[Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Navn]

Mal 07 - Forhåndsvarsel om pålegg
(Dersom pålegg ikke er varslet tidligere)
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Det vises til tilsynsrapport av [Dato] med følgende avvik:
•

De varsles herved om at tilsynsmyndigheten vurderer å ilegge pålegg hvis
………. (her må det gis en nærmere redegjørelse for saken). Det vises i den
forbindelse til forvaltningslovens § 16.
Eier/representant for eier gis med dette anledning til å uttale seg til et eventuelt
enkeltvedtak om pålegg innen [Dato].
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til [Navn saksbehandler] , som kan
treffes på telefon [Tlf. nr.] alt. [E- post].

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref.:

Vår ref.:
[Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Navn]

Mal 08a - Pålegg om retting av avvik i henhold til
tilsynsrapport
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Kort beskrivelse av de faktiske forhold/historikk.

Nærmere beskrivelse av rettsgrunnlaget for pålegg og aktuelle avvik

Vurdering

Vedtak
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37
første ledd fattes følgende vedtak:
Som eier av gnr xx bnr xx, adresse;…………….. pålegges [Navn eier] å rette
følgende avvik:
1. ...............(avviket)............. innen [Dato].
2. ...............(avviket)............. innen [Dato].
(Kort beskrivelse av avviket og hjemmelsgrunnlag)
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Dette vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre
uker fra dette brev er mottatt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd
og forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Varsel om vedtak om tvangsmulkt
De varsles herved om at tilsynsmyndigheten vurderer å ilegge en tvangsmulkt
hvis pålegget ikke er gjennomført innen fastsatt frist
(Husk å angi tvangsmulktens form og beløpets størrelse)
Det vises i den forbindelse til forvaltningslovens § 16.
Eier/bruker gis med dette anledning til å uttale seg til et eventuelt enkeltvedtak om
tvangsmulkt innen [Dato].
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til [Navn saksbehandler] , som kan
treffes på telefon [Tlf. nr.] alt. [E- post].

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Saksbehandlers navn]
[Tittel]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 08b - Pålegg om retting av avvik og vedtak om
tvangsmulkt
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Kort beskrivelse av de faktiske forhold/historikk.

Nærmere beskrivelse av rettsgrunnlaget for pålegg og aktuelle avvik

Vurdering

Vedtak om pålegg
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37
første ledd fattes følgende vedtak:
Som eier av gnr xx bnr xx, adresse;…………….. pålegges [Navn eier] å rette
følgende avvik:
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1. ...............(avviket)............. innen [Dato].
2. ...............(avviket)............. innen [Dato].

(Kort beskrivelse av avviket og hjemmelsgrunnlag)

Vedtak om tvangsmulkt
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 39
fattes følgende vedtak:
Det fastsettes en løpende tvangsmulkt (dagbøter) hvis avviket ikke er lukket innen
påleggsfristens utløp. Bøtesatsen settes til kr. [beløp]. Dagbøtene løper fra [Dato]
og inntil pålegg er gjennomført.

Disse vedtakene kan påklages etter brann- og eksplosjonsvernloven § 41 annet
ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Klagefristen er 3 uker fra dette brevet mottas.
Eventuell klage rettes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Saksbehandlers navn]

[Tittel]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 09 - Forhåndsvarsel om tvangsmulkt
(Dersom tvangsmulkt ikke er varslet tidligere)
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Det vises til skriftlig pålegg om retting av branntekniske avvik av [Dato].
Avviket er ikke lukket innen den frist som er fastsatt i pålegget.
(her må det gis en nærmere redegjørelse for saken)
De varsles herved om at tilsynsmyndigheten vurderer å fastsette en løpende
tvangsmulkt (dagbøter). Bøtesatsen settes til kr. [beløp]. Dagbøtene løper fra
[Dato] og inntil pålegg er gjennomført. Det vises i den forbindelse til
forvaltningsloven § 16.
Eier/representant for eier gis med dette anledning til å uttale seg til et eventuelt
enkeltvedtak om tvangsmulkt innen [Dato].

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til [Navn saksbehandler] , som kan
treffes på telefon [Tlf. nr.] alt. [E- post].

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:
[Arkiv/journalnr.]

Saksbehandler:

[Sted og dato]

[Navn]

Mal 10 - Vedtak om tvangsmulkt
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Det vises til vedtak om pålegg av [Dato] med tilhørende forhåndsvarsel om
tvangsmulkt.

Kort beskrivelse av de faktiske forhold/historikk

Nærmere beskrivelse av rettsgrunnlaget. Forholdet mellom pålegg og
tvangsmulkt

Vurdering
Ved fastsettelse av tvangsmulkten er det foretatt en helhetsvurdering hvor det
særlig er tatt hensyn til brannsikkerheten og til hva det vil koste å rette
branntekniske avvik innenfor en rimelig tidsramme.

Vedtak
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 39
ilegges eier av gnr xx bnr xx, adresse;…………….. [Navn eier] en løpende
tvangsmulkt på kr. [beløp] per dag.
Tvangsmulkten løper fra [Dato] og inntil pålegget er gjennomført.
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Dette vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre
uker fra dette brevet mottas, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd og
forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 11a - Klagen tas til følge – nytt vedtak
Navn objekt:

[Tilsynsobjekt]

Gnr:

[Gnr]

Bnr:

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Sakens bakgrunn
Tilsynsmyndigheten har mottatt klage på vedtaket av [dato]

Det er anført følgende i klagen:
•
•
Rettslig grunnlag
Klagen er kommet inn i rett tid og er for øvrig i samsvar med klagevilkårene i
forvaltningsloven.

[Krever en gjennomgang av vilkårene for å klage i forvaltningsloven]
Vise til det rettslige grunnlaget i påklagde vedtak.

Vurdering
[Klageanførslene drøftes/vurderes]
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Tilsynsmyndigheten finner etter dette å kunne fatte følgende

Vedtak:

Etter behandling av klage på vårt vedtak av [dato] finner tilsynsmyndigheten
grunnlag for å fatte nytt vedtak i saken, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd.

(Her formuleres det nye vedtaket)
Dette vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre
uker fra mottakelsen av dette brev, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre
ledd og forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 11b - Klagen avvises – enkeltvedtak
Navn objekt:

[Tilsynsobjekt]

Gnr:

[Gnr]

Bnr:

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Sakens bakgrunn:
Tilsynsmyndigheten har mottatt klage på sitt vedtak av [dato].
Klagen inneholder følgende anførsler:
•
•
Rettslig grunnlag:
Vise til de aktuelle klagevilkårene i forvaltningsloven.

[Krever en gjennomgang av vilkårene for å klage i forvaltningsloven]
Vise til det rettslige grunnlaget i påklagde vedtak.

Vurdering:
[Det vilkåret for å klage som eventuelt ikke er oppfylt, må vurderes, som f. eks. for
sent innkommet klage, ikke part eller rettslig klageinteresse, etc. Det er også viktig
å presisere at avvisning innebærer at tilsynsmyndigheten ikke har foretatt noen
realitetsbehandling av klagen.]
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Tilsynsmyndigheten finner etter dette å kunne fatte følgende

Vedtak:
Klagen avvises. Vilkåret om [nærmere om vilkåret] i forvaltningsloven
[paragraf] er ikke oppfylt.
I henhold til forvaltningsloven § 33 andre ledd skal da klagen avvises.

Dette vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre
uker fra dette brevet mottas, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd og
forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Mal 11c - Klagen tas til følge – nullitet
Navn objekt:

[Tilsynsobjekt]

Gnr:

[Gnr]

Bnr:

[Bnr]

Adresse:

[Adresse]

Sakens bakgrunn:
[Kort referat av fakta og presentasjon av tilsynsmyndighetens behandling av
saken, samt henvisning til tidligere vedtak]
Det er anført følgende anførsler i klagen:
•
•

Rettslig grunnlag:
Klagen er kommet inn i rett tid og er for øvrig i samsvar med klagevilkårene i
forvaltningsloven.

[Krever en gjennomgang av vilkårene for å klage i forvaltningsloven]

Vise til det rettslige grunnlaget for påklagde vedtak.

Hvis klageorganet ikke er kommunestyret, bør det også vises til
delegasjonsvedtaket.
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Vurdering:
Selvstendig vurdering av klageanførslene. Vurdering i forhold til underinstansens
vedtak.

Konklusjon:
Klager får medhold. Det kan ses bort fra pålegg om retting i påklagde vedtak av
[dato].

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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Mal 12 - Skjema for umiddelbart stengningsvedtak - vedtak
om forbud mot bruk

Eier:
Adresse:
Postnr:

Poststed:

Gårds nr:

Objektnavn:

Bruks nr:

Adresse:

Det vises til brannteknisk tilsyn i dag:
Dag:

Dato:

Klokken:

Ved inspeksjonen ble det avdekket at:

Dette forhold innebærer en overhengende fare for brann ved at:

Forholdet ble meddelt (eier/bruker):

Under henvisning til ovenstående, fatter tilsynsmyndigheten med hjemmel i lov
av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37 tredje ledd, jf.
forskrift av 26. juni 2002 nr 847
følgende
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Vedtak:

Bruken av [Fyringsanlegget] må opphøre med øyeblikkelig virkning i dag [Dato]
innen kl. ………og inntil forholdet er brakt i orden.

Dette vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre
uker fra dette brevet mottas, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd og
forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

___________________________

_________________________________

Sign.: (feiervesenets representant)

Mottatt: (eier/bruker)

Kopi:
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Vedlegg
01 - Forslag til lokal forskrift om tilsyn i brannobjekter
Lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i …………… kommune.
Fastsatt av .…………… kommunestyre ....(dato)... med hjemmel i lov av 14. juni
2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om
brannvesenets redningsoppgaver § 13, 4. ledd.
§ 1. Formål
Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til å forebygge
brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brannog eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.
§ 2. Virkeområde
Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger, driftsformer, eller områder i
kommunen, (virkeområdet bør være så detaljert som mulig):
Her er noen eksempler:
•

Omsorgsboliger, boliger som er tilrettelagt av kommunen for pleie- og
omsorgsformål, hvor beboer trenger assistanse til å evakuere boligen ved en
brannsituasjon.

•

Asylmottak.

•

Kiosker, salgsboder, serveringssteder, som ikke registreres som særskilt
brannobjekt i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

§ 3. Gjennomføring av tilsyn
Tilsyn med bygninger, områder som følger av § 2, skal gjennomføres hvert
…………..(frekvens) ………. år.
Gjennom tilsynet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å la kravene til
særskilte brannobjekt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt
eller delvis.
§ 4. Myndighet
Den myndighet som er tillagt kommunestyret (kan) delegeres til leder av
brannvesenet.
§ 5. Pålegg
Kommunestyret kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende
lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brannog eksplosjonsvernloven § 14.
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§ 6. Klage
Vedtak truffet av kommunestyret/leder av brannvesenet etter delegert myndighet
kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.
§ 7. Ikrafttredelse
Den lokal forskriften trer i kraft .....
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02 - Forslag til enkeltvedtak om å føre tilsyn i brannobjekter
[Eier bygning/anlegg]
[Adresse]
[Postnr.] [Poststed]

Deres ref:

Vår ref:

Saksbehandler:

[Arkiv/journalnr.]

[Navn]

[Sted og dato]

Enkeltvedtak om tilsyn
Tilsynsadresse: [Adresse]
Gnr

[Gnr]

Bnr

[Bnr]

Sakens bakgrunn
Det vises til tidligere varsel om tilsyn i brev av [dato].

[Det bør også nevnes noe om eventuelle uttalelser fra objekteier]

Rettslig grunnlag
Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 fjerde ledd.
Formålet med tilsynet er å vurdere om brannobjektet har et tilfredsstillende
brannsikkerhetsnivå i henhold til Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 om
brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) kapittel 2 og
forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) § 5. Se i den forbindelse brann- og
eksplosjonsvernloven §§ 6 og 8.
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Vurdering
[I vurderingen må det fremgå hvorfor det er aktuelt å ha tilsyn med objektet]

[Det må foreligge et farepotensial som overstiger den alminnelige risikoen i
samfunnet]

Tilsynsmyndigheten finner etter dette å kunne fatte følgende

Vedtak:
I medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 13 fjerde ledd vil
tilsynsmyndigheten gjennomføre tilsyn med Gnr Bnr [Hvis det er flere
objekter bør disse identifiseres nærmere, enten ved at samtlige objekter nevnes
eller på annen måte beskrives]

[Hvis det er aktuelt å gå flere tilsyn må frekvensen fremgå av vedtaket]

Tilsynsmyndigheten vil ta kontakt for å avtale tidspunkt for tilsyn.

Dette vedtaket kan påklages til [særskilt klageorgan/kommunestyret] innen tre
uker fra dette brevet mottas, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 andre ledd og
forvaltningsloven § 28 andre ledd.
Eventuell klage sendes til tilsynsmyndigheten i kommunen.
Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksettelse inntil en
eventuell klage er ferdigbehandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Med hilsen (e.f.)

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

[Navn saksbehandler]
[Tittel]

Kopi:
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03 - Sjekkliste for tilsyn med fyringsanlegg for gassformig
brensel
Oppbevaring
Flasker
Ved oppbevaring av gassflasker må flaskene beskyttes mot
varmepåvirkning ved brann i andre objekter.
Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass i kjeller eller på loft, jf. § 31 i forskrift om brannfarlig vare
Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass i fyrrom eller lignende.
Gassflasker skal oppbevares stående.
Ved stasjonære anlegg der flaskene er i bruk, skal flaskene sikres mot å
velte.
Skap for gassflasker skal være i ubrennbart materiale og godt ventilert.
Det skal være ryddig og fritt for brennbart materiale rundt gasskapet.
Avstanden fra flaskeskap til sluk, kum, åpninger ned til kjeller og lignende, bør
minimum være 4 meter. Det bør være en sikkerhetsavstand til tennkilde på 5
meter.
Innendørs plasseres flasken i de fleste tilfeller i kjøkkenbenken med god lufting,
f.eks. luftespalter i sokkel. Uansett oppbevaring av flaske innendørs, skal flasken
stå så luftig som mulig. Det er ikke krav om at lufting skal foretas til det fri.
Kontroller alle ovennevnte punkter.

Tank
Tanker over bakken
Det må være riktig sikkerhetsavstand fra tank til brennbart materiale,
tennkilde, vei, åpning i veg, lavpunkt og lignende.
Tank som skal fylles fra tankkjøretøy må ikke plasseres i bakgård, portrom,
innkjøring eller lignende. Området rundt tanken må holdes fritt for
vegetasjon.
Tank skal stilles opp i så frie omgivelser som mulig og gjerdes inn med et 2
meter høyt flettverksgjerde.
Det skal være tilstrekkelig atkomst for inspeksjon og vedlikehold av tank
og utstyr.
Det skal monteres autovern eller lignende ved tanken for beskyttelse mot
påkjørsel.
Det skal legges til rette for sikre arbeidsforhold for tankkjøretøyet ved
fylling av tank.
Kontrollere at kravene i ovennevnte punkter er tilfredstilt.
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Tank nedgravd
Avstand fra åpning i nedgravd tank til nabogrense, bygning, tennkilde,
elektrisk kabel og åpning i vegg (dør, vindu, kjellernedgang) skal være min.
3 meter.
Lokk til tankdom skal være låst
Lokk til tankdom skal være tilgjengelig for en mulig rask avstenging av
gasstilførsel (gjelder spesielt vinterstid).
Kontrollere at kravene i ovennevnte punkter er tilfredstilt

Gassrør
Gassrør må ikke festes på røykkanal, ventilasjonskanal eller lignende.
Røropplegg skal søkes ført i effektivt ventilert rom.
Rør i vanskelig tilgjengelige rom/områder skal være heltrukket eller ha
sveisede/loddede skjøter.
Det er ikke tillatt å trekke gassledning gjennom loft, søyler, bjelker,
kanaler, elektriske tavlerom, traforom, tilfluktsrom, heisesjakt, søppelsjakt,
kloakksystem, røykkanal og ventilasjonskanaler.
Slanger må kontrolleres for sprekker, og bør byttes etter 2 – 5 år avhengig
av bruken av slangen.
Kontroller ovennevnte punkter dersom det er mulig, spesielt gasslangens alder
og tilstand.

Ildsted
Varmeanlegg (gasspeis)
• Eier og bruker skal sørge for at utstyr og anlegg underlegges systematisk
tilstandskontroll for sikre at den tekniske tilstanden er tilfredsstillende.
All tilstandskontroll som angår hyppighet, omfang, metoder, vurderinger
og konklusjoner skal dokumenteres.
•

Dersom bruks- og monteringsveiledningen for det enkelte utstyr angir
hyppigere kontrollintervaller skal disse følges.

•

Bruks- og monteringsanvisning skal være på norsk

Kontroller dokumentasjonen på at det er foretatt tilstandskontroll. Husk at den
som monterer et ildsted skal ha kompetanse. .
Særlig om fyrrom
For å sikre at kravene i § 14 i forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff er
oppfylt bør man ved etablering av nytt fyrrom for gassbrenner, plassere
fyrrommet så uavhengig av bygningen som mulig, og for øvrig med
avlastningsflate mot det fri. Kravene til fyrrom er omtalt i veiledning om
fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel.
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Eksisterende fyrrom
Ved konvertering fra olje til gass kan gassfyrt kjel plasseres i bygning med fyrrom
hvor gulvnivået ligger mer enn 1 meter under terrengnivå. Følgende krav stilles til
rommet:
1. Fyrrommet skal være egen branncelle, fyrrommets tak skal ha brannklasse min.
REIM 120, fyrrommets vegger skal ha brannklasse min. EI 60, selvlukkende
dør klasse C.
2. Fyrrommet skal ha mekanisk ventilering og automatisk gassdetektoranlegg (alt.
tetthetskontroll).

Bruks- og monteringsanvisning
Gassapparat skal være typeprøvd og sertifisert (CE-merket) med bruks- og
monteringsanvisning på norsk.
Kontroller om gassutstyret har bruks- og monteringsanvisning på norsk.

Merking
Gassapparat underlagt forskrift om gassapparat og utstyr (maks. 30mbar)
gassapparat for matlaging, oppvarming, produksjon av varmtvann, kjøling,
belysning eller vasking skal være CE-merket.
Kontroller om gassapparatet er CE-merket og har en merkeplate festet på
apparatet som er synlig, lett å lese og ikke kan fjernes jf. § 13 og vedlegg III i
forskrift om gassapparat og utstyr.
Gassanlegg (tank, flaskeskap, rør) skal ha varig og synlig
identifikasjonsmerking. Det skal være oppslag med forbud mot røyking og
bruk av åpen ild eller andre tennkilder, jf. temaveiledning om gassanlegg §
7.
Kontroller om gassanlegget er merket.

Drift og vedlikehold av gassanlegg
Eier og bruker skal sørge for at gassutstyr og gassanlegg drives og
vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Dersom eier/bruker ikke har
tilstrekkelig kunnskap til det, må kvalifisert ekstern virksomhet drive og
vedlikeholde gassanlegget.
Kontroller vedlikeholdsdokumentasjonen d.v.s. om det er gjennomført
tilstandskontroll på gassanlegget i henhold til gjeldende regelverk.
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04 - Meldeplikt ved montering av ildsted – kvalifisert kontroll
Konvensjonelle ildsteder
Eier/bruker skal melde fra til kommunen (brann- og feiervesenet) når det har vært
installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget.
Meldeplikten skal sikre at brann- og feiervesenet skal kunne ha og vedlikeholde et
system som utløser feie- og tilsynsplikten med fyringsanlegg i kommunen, jf.
Forebyggendeforskriften § 2 – 4 tredje ledd.
Installasjon av nytt ildsted i eksisterende bygning og øvrige tiltak på ett allerede
installert ildsted, er unntatt søknadsplikt, dersom arbeidet kontrolleres av en
kvalifisert kontrollør. Kvalifisert kontrollør kan være feier, murmester,
varmeforhandler eller andre med tilstrekkelig kompetanse. Det er ikke noe krav
om at kontrolløren må ha sentral eller lokal godkjenning. Det er tiltakshaver som
er ansvarlig ovenfor kommunen for at kontrolløren er kvalifisert til å gjennomføre
kontrollen og har også ansvaret for at ildstedet er i samsvar med regelverket.
Kontrolløren har ikke noe ansvar ovenfor kommunen.
Kontrolløren bør utarbeide en bekreftelse på at tiltaket er i samsvar med krav i
teknisk forskrift. Eier/tiltakshaver bør oppbevare denne bekreftelsen, slik at den
kan forevises ved tilsyn fra de kommunale bygningsmyndigheter (plbl.) § 10-1),
ved feiervesenets tilsyn etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn og
som bekreftelse på at installasjonen er lovlig ved salg av eiendommen. For nyere
ildsted vil det være tilstrekkelig at det i bekreftelsen vises til at
monteringsanvisningen er fulgt. Ved montering av ildsted mot elementskorstein,
må røykrørsinnføring som anvist i monteringsanvisningen til skorsteinen benyttes.
Denne kan fås av skorsteinsprodusenten.
Visse mindre tiltak i eksisterende bygning krever verken søknad eller melding.
Reinstallering og reparasjon av ildsted er unntatt krav om søknad eller melding, jf.
SAK § 5, nr 2, bokstav d. Installering og øvrige tiltak som gjelder ildsted, er
unntatt fra krav om søknad eller melding, dersom arbeidet kontrolleres av
kvalifisert kontrollør.
Installasjon av ildsted i forbindelse med nybygging er ikke unntatt melde- og
søknadsplikt men inngår som del av byggesøknaden til nybygget. Se veiledning til
saksbehandlingsforskriften (SAK) for ytterligere og oppdatert informasjon på
www.be.no. Omfanget av opplysninger som skal sendes kommunen kan også
avklares i forhåndskonferanse med kommunen. Fyringsanlegg kan ikke tas i bruk
før det foreligger ferdigattest. Ferdigattest gis av kommunen når den mottar
kontrollerklæring på at anlegget er kontrollert å være utført i samsvar med
bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder kravene
i teknisk forskrift (TEK).
Ildsteder med gassformig brensel
I henhold til forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff § 8 skal enhver montasje
av gassanlegg, herunder gasspeis, kontrolleres av kvalifisert kontrollør med
dokumentert kompetanse.
Tilsynsplikten gjelder også for gassanlegg.
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05 - Krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold av
fyringsanlegg
Generelt
Eier og bruker av fyringsanlegg plikter å holde fyringsanlegget i forsvarlig stand
og påse at det til enhver tid virker etter sin hensikt. Blir det oppdaget avvik som
åpenbart øker risikoen for brann, eksplosjon eller annen ulykke, må
fyringsanlegget ikke benyttes.
Ved større fyringsanlegg 120 kw med tilhørende skorstein, må kvalifisert
personell dokumentere at fyringsanlegget gir akseptabel energieffektivitet, slik at
brann og andre skader ikke oppstår.
Vedlikehold
Drift og vedlikehold av fyringsanlegg skal utføres av personell med nødvendig
kunnskap om bygningens fyringsanlegg og de farlige stoffer som er involvert.
Vedlikehold bør utføres før hver fyringssesong.
Kvalifisert vedlikehold skal kunne dokumenteres, f.eks. i form av en
vedlikeholdsrapport. Arbeidet skal utføres iht. produsentens
vedlikeholdsveiledning og gjeldende bestemmelser. For større anlegg bør det
utarbeides en vedlikeholdsplan.
For anlegg med gassforing brensel må omfang og hyppighet av kontroll, ettersyn
og vedlikehold ses i forhold til produktets og anleggets risikopotensial, og
tilpasses produsentens anbefalinger og egne erfaringer med tilsvarende produkt og
anlegg.
Kvalifisert vedlikehold innebærer:
• Funksjonsprøving mht. korrekt kapasitet, flammebilde og tetthet.
•

Kontroll av styre og sikkerhetsfunksjoner.

•

Måling av avgasser og røykgasstemperatur (ildsteder kan unntas).

•

Kontroll av naturlig eller mekanisk ventilasjon og trekkforholdet i
oppstillingsrommet.

•

Kontroll av tilstand og funksjon til avtrekkssystemet med tilhørende
sikkerhetskomponenter med hensyn til eventuelle lekkasjer av
forbrenningsprodukter til oppstillingsrommet.

•

Avklaring om det er foretatt bygningstekniske forandringer som bør medføre
tiltak i forbindelse med fyringsanlegget.

•

Kontroll av at fyrrom og tankrom holdes rene og ryddige. Det er kun tillatt i
fyrrom å oppbevare brannfarlig vare for drift av fyringsanlegget. Brannfarlig
gass er ikke tillatt oppbevart i kjeller eller på loft. Heller ikke lett brennbart
materiale (treull, papir o.l.), selvtennende eller eksplosive stoffer er tillatt
oppbevart.
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Flyttbare aggregater og ildsteder
Flyttbare aggregater skal ved bruk være under regelmessig tilsyn. Aggregater,
hvor røykgassen avgis direkte til oppstillingsrommet, tillates bare brukt i godt
ventilert rom.
Sikkerhetsavstander til brennbare materialer skal være i henhold til
monteringsanvisning og apparatmerking.
Nedgravde tanker
Det skal gjennomføres periodisk tilstandskontroll på nedgravd brenseltank i
samsvar med gjeldende forskrifter og anvisninger fra leverandør. Følgende
forskrifter er aktuelle i den sammenheng:
−

Forskrifter om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde
oljetanker.

−

Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff.

−

Temaveiledning om gassanlegg.

EO- ordningen
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har sammen med bransjeorganisasjoner
og Feiermesternes Landsforening etablert Effektiv Oljefyring (EO). EO er en
frivillig kvalitets- og kontrollordning som skal sikre den enkelte anleggseier full
glede av sitt sentralvarmeanlegg. EO- ordningen har som målsetting å bidra til
bedre fyringsøkonomi, større sikkerhet mot brann og driftsforstyrrelser, og mindre
utslipp av miljøskadelige komponenter.
Gjennomføringen av ordningen er basert på et system med kontroll,
kvalitetssikring og service av oljefyringsanlegget. EO godkjenner firmaene som
må ha fyringsteknikere som har gjennomgått en faglig opplæring og er
kvalitetssikret og godkjent av en egen nemnd for å utføre ordningens
serviceopplegg. Oversikt over godkjente firmaer på www.flytende-varme.no.
Systematisk tilstandskontroll
Eier og bruker skal sørge for at utstyr og anlegg underlegges systematisk
tilstandskontroll. Omfang og hyppighet av kontroll må ses i forhold til produktets
og anleggets risikopotensial, og tilpasses produsentens anbefalinger.
Den som utfører kontroll skal ha tilstrekkelig uavhengighet og ha kunnskaper og
erfaring med aktuelle kontrollmetoder for å kunne gjennomføre og vurdere
resultatet av kontrollen. Kvalifikasjonene til den som utfører kontrollen skal være
dokumentert.
Anlegg for gassformig brensel (tilleggskrav)
Personer som til daglig oppholder seg i bygning med gassinstallasjon skal kjenne
til plassering av hovedstengeventil og eventuelle brytere for magnetventil.
Oppdages gasslekkasjer, eller det konstateres gasslukt, skal fyringsanlegget
stoppes og anleggets gasstilførsel stenges. Eier eller bruker kontakter kvalifisert
servicefirma for utbedring av feilen. På www.gassnormen.no kan du finne oversikt
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over firmaer som har sertifisert personell etter kravene i Norsk Gassnorm. Slanger
skal kontrolleres hvert annet år.
Fyringsanlegg for brensel av trepellets
Systematisk kontroll, ettersyn og vedlikehold skal sikre at fyringsanlegget og alle
dets komponenter til enhver tid fungerer slik at brann eller andre uforutsette
hendelser ikke oppstår.
Under oppstart og nedkjøring av anlegget er det viktig at prosedyrer som fremgår
av driftsinstruksene følges.
På brenselsiden er det viktig å sørge for at ikke brann kan oppstå ved
tilbakebrenning i brenselets matesystem og at glør fra fyringsanlegg ikke antenner
brennbart materiale på gulv i fyrrommet.
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06 - Orientering til eiere av særskilte brannobjekter
Formelle opplysninger
Deres objekt er gjennom enkeltvedtak i medhold av Brann- og
eksplosjonsvernlovens § 13 registrert som et særskilt brannobjekt.
Hva er et særskilt brannobjekt
Alle typer brannobjekter som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens § 13
og delt inn i følgende kategorier:
a.

Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.

b.

Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet
eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare
eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige
konsekvenser

c.

Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Kategoriseringen av objektene i ulike grupper innebærer at det gjøres
prioriteringer med hensyn til hvilke objekter det skal føres tilsyn med og hvor ofte
de skal følges opp.
Hva innebærer det å være registrert som et særskilt
brannobjekt
Å være registrert som et særskilt brannobjekt medfører oppgaver og ansvar både
for kommunen og eier av virksomhet/objekt.
Kommunens oppgaver og ansvar:
Kommunen gjennom brannvesenet skal identifisere og føre en fortegnelse over
alle særskilte brannobjekter.
Kommunen gjennom brannvesenet skal sørge for at det føres regelmessig tilsyn
for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann.
Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder
bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske forhold. Omfanget
av tilsynet vil kunne variere fra ordinær tilsyn til tematilsyn, tilsyn innenfor et
satsingsområde, tilsyn utført med egenmelding, eller samordnet tilsyn med andre
tilsynsmyndigheter.
Eier, virksomhet og brukers oppgaver og ansvar:
Eier og virksomhet plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid (internkontroll) med basis i virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold og størrelse for å sikre at fastsatt regelverk følges.
Eier og bruker skal utpeke en brannvernleder for objektet.
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Brannvernleder
For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta
brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder kan
være eier selv eller en representant for eier.
Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om
brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i
objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.
Utpeking av brannvernleder fritar ikke eier eller virksomhet/bruker fra de plikter
som ellers følger av forskriften.
En brannvernleder skal være en administrator i å etablere og organisere HMSaktiviteter innen brannsikkerhetsområdet. Dette innebærer klare ansvarsområder
og klare rapporteringslinjer internt i egen organisasjon. En brannvernleder må ha
innflytelse til å foreta både organisatoriske, tekniske og økonomiske
disposisjoner, og ha styringsmuligheter ovenfor brukere, leietakere, innleid
personell, etc.
En brannvernleder skal gjennomføre kartlegging av risikoområdet brann,
planlegge opplæring, øvelser, ettersyn, vedlikehold, utarbeide instrukser/rutiner
ved brann og spesielle risikoaktiviteter, etc. Videre, være et knutepunkt for intern
og ekstern formidling av generell HMS- informasjon, og spesielt innen HMSområdet brann. Brannvernleder skal også være virksomhetens kontaktperson
ovenfor sentrale og kommunale tilsynsmyndigheter, samt andre aktører, innen
HMS- området brann.
Funksjonen som brannvernleder må legges til en administrativ funksjon, eller
teknisk ledende funksjon. Slike funksjoner kan være eier, daglig leder,
eiendomssjef, teknisk sjef, rektor, styrer, kvalitetssikringsleder, HMS- leder, etc.
Kvalifikasjoner
Brannvernleder må ha kvalifikasjoner som står i forhold til objektets risikonivå og
kompleksitet. Brannvernlederen må også ha kunnskap om hvordan brannvernet er
organisert. Det er ikke satt krav til verken type eller omfang av opplæringen av
brannvernledere. Jf. Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 2 skal det
dokumenteres at det er gjennomført grunnleggende opplæring, og at
vedkommende har nødvendig oversikt over de organisatoriske og branntekniske
forhold i virksomheten, herunder beredskapen.
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07 - Forslag til klassifiseringsoversikt for særskilte brannobjekt
Objektinndeling

Virksomhetskategorier

a 1.1

Sykehus og sykehotell

a 1.2

Pleieinstitusjon

a 1.3

Barnehage med 0-3 års avdeling(er)

a 1.4

Bo- og servicesenter, omsorgsboliger, gruppeboliger, aldersboliger

a 1.5

Psykiatrisk institusjon, arrester

a 2.1

Hoteller, pensjonater, herberger, leilighetshotell

a 2.2

Turisthytte, vandrehjem, leirskole, helsehjem

a 2.3

Skole som brukes til overnatting

a 2.4

Fengsel

a 3.1

Barnehage, fritidshjem

a 3.2

Skole, fritidsordning (SFO)

a 3.3

Skole med mer enn en etasje

a 3.4

Skole for funksjonshemmede barn

a 4.1

Forsamlingslokale, møtelokale, auditorier, kino, teater, kirke, bedehus

a 4.2

Danselokale og serveringssted

a 4.3

Gymnastikksal og idrettsanlegg

a 4.4

Messehall, telt og mobilhall

a 4.5

Salgslokale

a 4.6

Stevneplass

a 4.7

Trafikkterminaler

a 5.1

Veitunneler

a 5.2

Jernbane- og T-banetunneler

a 5.3

Underjordiske garasjeanlegg

b 1.1

Bygg eller seksjon større enn 1800m2, eller samlet over 800m2 over flere etg.

b 1.2

Bygg eller seksjon der antall arbeidsplasser er minst 1 % av befolkningen

b 1.3

Husdyrrom over 400 m2

b 1.4

Store opplag

b 2.1

Kraftstasjoner, vannverk og lignende

b 2.2

Telesentraler, datasentraler og lignende
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b 2.3

Lokaler som er viktig for beredskap

b 2.4

Pumpestasjoner og rørledninger

b 3.1

Objekter som omfattes av tillatelse etter DSBs lovverk angående eksplosiv vare

b 3.2

Objekter som omfattes av tillatelse etter DSB lovverk angående brannfarlig
vare, trykksatt stoff

b 3.3

Bensinstasjoner som er integrert i annet risikoobjekt, boligenheter og lignende

b 4.1

Lager for giftige stoffer

b 4.2

Lager for landbrukskjemikalier

b 4.3

Lager for medisiner

b 4.4

Lager for radioaktive stoffer

b 4.5

Bygg som inneholder bakterier/forsøksdyr hvor brann kan medføre
spredningsfare

b 4.6

Store søppelfyllinger

c 1.1

Museer og samlinger

c 1.2

Fredet bebyggelse

c 1.3

Vernet bebyggelse

c 1.4

Objekter med stor symbolverdi

c 1.5

Objekter med stor kunstnerisk verdi

NB! Hensikten med å registrere de særskilte brannobjektene i undergrupper er
å gjøre det lettere å søke i en database. Man bør tenke på hvilke rapporter
en ønsker å få ut når man velger grupper. Det er derfor viktig at dette
gjøres i samsvar med ev. leverandør av databaseverktøy.
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