STORE ARRANGEMENTER

Bygning/ område for
arrangementet:
1

Adresse:

Arrangementets formål og omfang:

Gnr/ bnr:
Dato og tidspunkt for arrangementet:
Forventet publikumsantall:
Ansvarlig arrangør:
Ansvarlig leder for arrangementet:

Adresse:

Telefon:
E-post:
For punktene nevnt under skal det være utarbeidet dokumentasjon, som skal kunne fremlegges ved en eventuell
kontroll:
- Risikoanalyse med tilhørende planer og instrukser
2
- Branntekniske tegninger av bygget / beskrivelse av områdets utforming med inntegning av bygg/ telt ol (vedlegges
denne meldingen)
- Branninstruks og rømningsplaner er hengt opp på lett synlige steder
- Vurdering av rømningsveier og tilgjengelig rømningstid - opp i mot personantall
- Prosedyrer og instrukser for evakuering av bygget/ området
- Tilstrekkelig antall sikkerhetspersonell/ vakter er utpekt og at disse har fått nødvendig tilrettelagt opplæring og
øvelse
- At det er tilrettelagt for redningspersonellets adkomst til og i bygningen/ området
Ansvarlig sikkerhetspersonell/vakt:
Telefon:
3

Ansvarlig sikkerhetspersonell/ vakt:

Telefon:

Ansvarlig sikkerhetspersonell/ vakt:

Telefon:

Arrangementsstedets utforming fremgår av vedlagte tegning, påtegnet alle deler og installasjoner med
brannforebyggende funksjon, samt rømningsveier.
4
Tegning nr:
Målestokk:
Datert:
Sist revidert:
Brannansvarlig i bygget der dette er utpekt:

Telefon:

Undertegnede erklærer herved at:
- Arrangementet vil foregå i henhold til opplysninger gitt i denne melding
- Dokumentasjon i henhold til punkt 2 over er utarbeidet
- Rom/lokaler som benyttes til overnatting er utstyrt med røykdetektor tilknyttet brannalarmanlegget
- Bygget/ området har adgang til tilstrekkelig antall rømningsveier og at disse er tilstrekkelig opplyst og merket
- Bygget/ området har tilstrekkelig antall og type slokkeutstyr
- Ansvarlig sikkerhetspersonell/ vakt har fått tilstrekkelig opplæring og øvelse på blant annet branninstruks,
5
evakueringsplaner, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal, slokkeutstyr, og bruken av dette, før
arrangementet tar til.
- Brannansvarlig på bygget, der dette er utpekt, og/ eller grunneier er gjort kjent med arrangementet og gitt
nødvendig informasjon om tekniske og organisatoriske tiltak i bygget og om området til ansvarlig leder for
arrangementet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sted og dato
Underskrift ansvarlig leder for arrangementet
For øvrig har bruker av brannobjekt, eller del av slikt, plikt til å innrette sin virksomhet slik at brann ikke lett kan oppstå og
7 for øvrig på en slik måte at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker etter sine forutsetninger, jf. Forskrift om
brannforebygging § 4 og § 11-12.

STORE ARRANGEMENTER
Brannsikkerhet ved festivaler. Meldeplikt til
brannvesenet i kommunen.
Den som er ansvarlig for festivaler og andre store arrangementer, skal i god tid i forveien melde fra til
brannvesenet i kommunen. Det gjelder dersom arrangementet avholdes i et byggverk eller på et
område som normalt ikke benyttes til slike formål (Brann- og eksplosjonsvernloven av 2002, § 7)
I forbindelse med meldingen må det foreligge dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten
ivaretas, deriblant:










Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsangivelse m.v
Risikoanalyse: Kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og
hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.
Beskrivelse av bygningens utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som alarm/lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt
bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.
Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomst, bredde osv) sett i forhold til
beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter
særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver
Prosedyrer for evakuering
Oversikt over sikkerhetspersonell: Antall, rutiner og ansvar. Gjennomført opplæring/øvelse
osv.
Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i byggverk/område

Kommunen kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann. Det kan
også fastsettes nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende
arrangør.
Den enkelte kommune kan ha gitt lokale forskrifter om meldeplikten.
Melding bør sendes i god tid før arrangementet, bl.a. fordi noen saker kan falle inn under plan- og
bygningslovens bestemmelser. Dette gjelder spesielt der bygningssikkerheten ikke er tilstrekkelig
dokumentert, og/eller forutsetningene for bruk av bygning blir vesentlig endret som følge av
arrangementet.

