SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER
TETT VERNEVERDIG TREHUSBEBYGGELSE – LHMR. KOMMUNE

1. Opplysninger om byggverket:
Gårds og bruksnummer

Adresse

Hvilke eksisterende branntekniske tiltak har byggverket i dag?:

Stemmer matrikkeldata på bygget? (se https://glokart.no/)

2. Opplysninger om søker:
Navn/ firma/kontaktperson:
Adresse:
Postnummer og poststed:
Org. Nr.:

Mobiltlf.:

E-post adresse:

3. Hvilke tiltak søkes det støtte til (sett kryss, se veiledning lengere ned)
Montering av automatisk
brannvarsling (støtte inntil 50%)

Merknad:

Oppgradering av automatisk
brannvarsling (støtte inntil 50%)

Merknad:

Montering av automatisk
slukkeanlegg (støtte inntil 75%)

Merknad:

Oppgradering til heldekkende
automatisk slukkeanlegg (støtte
inntil 75%)
Utvendig slokkeanlegg (støtte inntil
75%)
Utvendig detektering, infrarøde
flammedetektorer (støtte inntil 75%)
Brannteknisk tilstandsanalyse med
handlingsplan (støtte inntil 75%)
Søknad om andre branntekniske
tiltak (størrelse på støtte vurderes
særskilt i hvert enkelt tilfelle)

Merknad:

Merknad:
Merknad:
Merknad:
Merknad:
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4. Andre
opplysninger/dokumentasjon:
Pristilbud, eksklusive merverdiavgift, fra montør/brannrådgiver o.a.:

Erklæring
Jeg bekrefter at alle opplysninger er korrekte og er innforstått med at feilaktige eller
manglende opplysninger kan medføre avslag på søknad og evt. krav om tilbakebetaling.
Jeg plikter å informere kommunen om endringer som har betydning for søknaden.
(sett kryss)

Underskrift
Dato/Sted:
Sign.:

Søknad med vedlegg kan leveres på Servicetorget
eller
postmottak@lillehammer.kommune.no
evt. sendes til:
Lillehammer Kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

Antall vedlegg:

Generelt:
•

•

Lillehammer kommune har utarbeidet brannsikringsplan for Storgata på Lillehammer og det
er nedsatt en brannsikringsgruppe, dette er en arbeidsgruppe bestående av representanter
fra Innlandet Fylkeskommune, Lillehammer kommune, Lillehammer Sentrum Drift, gårdeiere,
brannkonsulent, leverandører og brannvesenet som behandler søknadene
Lillehammer kommune søker årlig Riksantikvaren (RA)/Innlandet Fylkeskommune om
rammetilskudd for sikring av tett verneverdig trehusbebyggelse og det varierer på størrelse
tilskudd kommunen får. Dette kan gjøre utslag på hvem og hvor mye tilskudd det gis i hvert
enkelt tilfelle
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•

•

•
•
•

Dekningsgrad. Det er differensiert hvilke tiltak og hvor stor dekningsgrad det gis tilskudd til
og hvor mye eier selv må koste, oppgitte prosentsatser er veiledende. Det er mulig å søke om
flere tiltak, Brannsikringsgruppa vil i så fall gjøre en individuell helhetsvurdering på størrelsen
på beløpet det gis tilskudd til
Eier forplikter seg å drifte å følge de retningslinjer som kommer frem i tilsagnsbrev, bl.a. at
tiltak skal gjøres med minst mulig bygningsmessige og synlige inngrep i den verneverdige
bebyggelsen, vedlikeholde de branntekniske installasjoner i h.h.t. Norsk standard og
leverandørens retningslinjer og å opprettholde alarmoverføring til brannvesenet i byggverket
gjennom hele det omsøkte anleggets levetid.
Drift og vedlikeholdsutgifter må i sin helhet dekkes av eier
For søknad om støtte til større beløp kan det søkes direkte til Riksantikvaren/ Innlandet
Fylkeskommune. Brannsikringsgruppa kan være behjelpelig med uttalelser
Det gis normalt ikke tilskudd hvis det skal gjennomføres større søknadspliktige ombygninger/
bruksendringer i byggverket. Ta i så fall kontakt med byggesak/ brannvesenet

Informasjon om søknadsskjemaet:
1. Informasjon om byggverket:
• Bygget som det søkes tilskudd til må ligge innenfor Lillehammer kommunes
brannsikringsplan for Storgata på Lillehammer, fra Storgata 11 til Storgata 118. Ligger
huset ditt utenfor dette området kan byggesak/brannvesenet kontaktes for avklaring om
særskilt søknad
2. Opplysninger om søker: Vil i de fleste tilfeller være eier av byggverket
3. Hvilke tiltak det gis støtte til:
For å få støtte må det i byggverket i utgangspunktet være fulldetektert automatisk brannvarsling
med alarmoverføring til brannvesenet, dette kan det søkes om støtte til.
•

•
•

•
•
•
•

•

Montering av automatisk brannvarsling. Montering av nytt brannvarslingsanlegg i
byggverk der det ikke har vært før. Anlegget må full detektere byggverket og utføres i
kategori 2 med direktevarsling til brannvesenet
Oppgradering av automatisk brannvarsling. Oppgradering av eldre anlegg i kategori 1 til
kategori 2 og/ eller utskifting av brannsentral o.a.
Montering av automatisk slukkeanlegg. Montering av automatisk slokkeanlegg i byggverk
hvor dette ikke har vært før. Spesielt utvalgte hjørnebygninger som er prioritert av RA, og
eiere som planlegger å sikre hele bygget vil bli prioritert
Oppgradering til heldekkende automatisk slukkeanlegg. Oppgradering fra slukkeanlegg
der brannvesenet må kople på slange utvendig til automatisk anlegg
Utvendig slokkeanlegg. Montering av utvendig automatisk slokkeanlegg hovedsakelig i
bakgårder
Utvendig detektering (Infrarøde flammedetektorer e.l.) Montering av utvendige
flammedetektorer e.l. som tilknyttes brannalarmsentral, hovedsakelig i bakgårder
Brannteknisk tilstandsanalyse med handlingsplan. Rapport fra godkjent brannrådgiver
med tiltaksklasse 3, som beskriver brannteknisk tilstand på byggverket og hva som må
gjøres for at bygget som minimum opprettholder sikkerhetsnivå som beskrevet i §8 i
forskrift om brannforebygging. Kopi av tilstandsanalysen sendes brannvesenet
Andre branntekniske tiltak. Brannrådgiver o.a. kan komme med andre brannrisiko
reduserende tiltak som ikke kommer frem i skjema. Gi en beskrivelse av tiltak i pkt. 4
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eller på eget ark. Det vil gjøres en individuell vurdering på om og hvilken størrelse på
beløpet det gis tilskudd til
4. Andre opplysninger/ dokumentasjon
• Det må vedlegges kostnadsoverslag fra montør/brannrådgiver før søknaden kan
behandles. Pristilbud må innhentes fra min. to tilbydere.
Spørsmål om ordningen kan rettes til:
Lillehammer Region brannvesen, forebyggende avdeling tlf. 61 25 50 00 eller Tjenesteområde
Byggesak tlf. 61 10 77 00
Lillehammer
27.05.2021

