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Administrativt vedtak: Godkjenning som utrykningskjøretøy. 

 
Med hjemmel i delegasjonsreglementet Skriv inn kapittel her er det gjort følgende 
 
Administrativt vedtak  
Brannsjefen i Orkland kommune har med hjemmel i Forskrift av 18. januar 2002 om godkjenning og 
registrering av utrykningskjøretøy § 2.1 fattet følgende vedtak: Mercedes Benz Sprinter med 
registreringsnr. AJ67982 godkjennes som utrykningskjøretøy med virkning fra registrering på Orkland 
kommune som eier. Bilen eies av Orkland kommune og disponeres av enhet Brann og redning.  
 
Bakgrunn for saken 
Orkland kommune, enhet Brann og redning har operativt behov for å benytte kjøretøyet 
utrykningstjeneste i eget distrikt i Orkland og Skaun kommuner. 
 
Vurdering 
Kjøretøyet har vært godkjent som utrykningskjøretøy og i utrykningstjeneste i norsk brannvesen hos 
forrige eier. Ingen endring i teknisk utrustning eller bruk av kjøretøyet. 
 
 
 
Vedtaket er fattet i henhold til lov Forskrift av 18. januar 2002 om godkjenning og registrering av 
utrykningskjøretøy § 2.1, og kan påklages til Kommunestyret.  Klagefristen er 3 uker fra dato 
avgjørelsen er mottatt. Klagen sendes skriftlig og må være begrunnet.  
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Med hilsen  
Orkland kommune 
 
 
 
Leif Harald Bremnes 
Leder 
leif.bremnes@orkland.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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