DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS
Langes gate 11, 3044 Drammen
E-post: drbv@drbv.no
Sentralbord: 32 04 44 00
Begge sider i skjemaet skal fylles ut.

MELDING OM OVERNATTING / MIDLERTIDIG BRUKSENDRING
Melders navn:

Tlf. nr:

E-post:
Virksomhet:

Tlf. nr:

Bygningens navn:
Bygningens adresse:
Rom som skal brukes:

Personantall:

Fra dato:

Til dato:

Fra klokkeslett:

Til klokkeslett:

Bruksendring* fra:

Bruksendring* til:

Andre opplysninger:

Ansvarshavendes** navn:

 Brannalarmanlegg
 Tilknyttet 110
 Sprinkleranlegg
Tlf. nr:

E-post:
*Midlertidig bruksendring: Når en bygning skal brukes midlertidig til noe den vanligvis ikke brukes til,
f.eks dersom en skole brukes til overnatting. Skriv hva bygningen vanligvis brukes til, og hva den
midlertidig skal brukes til.
**Ansvarshavende person på stedet.
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Undertegnede erklærer herved at:


virksomheten har sørget for systematisk oppfølging av krav gitt i brannlovgivningen og
vil etterkomme de vilkår som fastsettes

Følgende vilkår må oppfylles:














Dato:

Det forutsettes tillatelse fra bygningseier og at eier/utleier av bygget har utarbeidet
instruks for overnatting. Ansvarshavende skal være kjent med denne samt byggets
branntekniske innretninger.
Ansvarshavende må sørge for at brannvakter gjøres kjent med branninstruks,
varslingsrutiner, rømningsveier, plassering av slokkeutstyr samt bruken av dette før
overnattingen tar til.
Ansvarshavende skal til enhver tid vite det eksakte antall overnattingsgjester og skal
ha navneliste over de som overnatter. For personer under 18 år skal det i tillegg være
med navn og telefonnummer på foresatte. Ved evakuering skal den ansvarlige sørge
for opptelling og registrering av eventuelle savnede.
Det skal være minst en våken brannvakt tilstede under overnattingen som skal gå
regelmessige kontrollrunder om natten og ellers oppholde seg i bygget så lenge det er
folk tilstede. Det må risikovurderes hvorvidt det er behov for flere vakter.
Brannvakt skal være voksen (over 18 år) og må ha anledning til bruk av
telefon/mobiltelefon.
Det anbefales at det ved overnatting bør vektlegges bruk av 1. etasje. Skal andre
etasjer benyttes, bør dette vurderes ut fra gitte branntekniske forhold og personrisiko.
Dokumentasjon må vedlegges.
Dersom bygget ikke er dekket med et heldekkende brannalarmanlegg, skal det
monteres røykvarslere i overnattingsrom og fellesarealer. Det skal gås jevnlige
brannrunder, og det skal utarbeides et system for varsling av brann.
Rømningsveiene skal til enhver tid være frie og ryddige, og låste dører skal kunne
åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.
Den delen av bygget som ikke er i bruk skal være avlåst, men en må ikke stenge
alternative rømningsveier fra den delen hvor overnattingen skal foregå.
Madrasser/bagasje må ikke plasseres slik at dette forhindrer en effektiv rømning. God
orden må tilstrebes.
Alle som overnatter skal gjøres kjent med branninstruks, rømningsveier, betydning av
brannalarm og møteplass ved brann.
Røyking/bruk av bar ild er ikke tillatt
Underskrift:

/ BLOKKBOKSTAVER

___________ _________________________________/ ________________________________
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