Lillehammer Region brannvesen
Ved brann ring 110
Telefon: 61 05 05 00
Besøksadresse: Lars Skrefsruds gate 6, 2615 Lillehammer

Melding om sporadisk overnatting
Skjemaet skal brukes ved melding om innkvartering av flere personer i
bygning som i utgangspunktet er tiltenkt annen virksomhet.
Skjemaet overleveres brannvesenet på e.post:
brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no
Fylles ut av eier:
Byggets navn:

……………………………

Byggets adresse: …………………………..
Eier bekrefter at bygget er i overensstemmelse med retningslinjene for
sporadisk overnatting og at instrukser er utlevert til innkvarteringsansvarlig.
……………

……………………………..

Dato.

Sign. eier / brannvernleder.

Fylles ut av innkvarteringsansvarlig
Tidsrom / dato for innkvarteringen: ………………
Aldersgruppe: …………
Totalt antall personer: ………..
Kontakttelefon: Tlf.nr : …………........
Innkv.ansv.

………………..
Nattvakt/kont.pers.

Innkvarteringsansvarlig bekrefter at overnattingen kun skjer i forhåndsgodkjente
rom og er i tråd med de instrukser og tegninger som er utlevert av eier.
…………..
Dato.

………………………………….
Sign. innkvarteringsansvarlig

Det skal være minimum en våken nattevakt pr. 50 overnattende
Brannvesenet skal ha beskjed minst 2 dager før overnatting.

GENERELLE REGLER FOR OVERNATTING
Utleier (eier) skal sørge for at:
 Branninstruks skal deles ut til alle lederne for de grupper som overnatter og til
nattvakter. De skal vises rundt og gjøres kjent med rømningsveger, varslingsrutiner,
slokkemateriell, og samlingsplass.
 Alle rømningsveger fra overnattingsrom til det fri skal være ryddige og oversiktlige.
Dører i rømningsvei (også ytterdør) skal være ulåst, så fremt døra ikke kan åpnes
innenfra uten bruk av nøkkel (med vrider). Lyset i rømningsvei skal være tent. Det
må ikke plasseres flere madrasser i hvert rom enn at det blir god adkomst til dører
og vinduer.
 De aller fleste skoler i Lillehammer, Øyer og Gausdal har automatisk
brannalarmanlegg. Intern varsling skjer med brannklokkene. Dersom disse ikke
startes automatisk, trykk inn de manuelle brannmeldere. Er det ikke automatisk
brannvarsling må det anskaffes tilstrekkelig antall røykvarslere, disse bør være
seriekoplede.
 Ved brann varsles brannvesenet over telefon 110. Nattvakten skal ha tilgang til
telefon hvor det er tydelig oppslag med alarmnumre til brannvesen, politi og
legevakt.

Leietager (de som overnatter) har ansvaret for at:
 Alle som overnatter skal gjøres kjent med disse reglene, branninstruksen og
samlingsplass
 All røyking og all bruk av varme samt bruk av gass til koking o.l. er forbudt.
 Parkering av biler ikke hindrer fri adkomst til bygget
 Så lenge det sover folk i bygningen skal det være våken nattvakt til stede.
Nattvaktene skal være voksne. Minimum en våken nattevakt pr. 50 overnattende.
 Nattvakten skal være kjent med rømningsveger, varslingsrutiner, slokkemateriell og
samlingsplass.
 Nattvakten skal hver time patruljere i de deler av bygningen som brukes til
overnatting. Denne skal spesielt påse at røykeforbudet overholdes. Fremmede vises
bort.
 Bruk av skjøteledninger og ladning av mobiltelefoner o.a. bør unngås.

