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Informasjon

Generelt

Ved overnatting i bygg som ikke er beregnet som overnattingssted, må flere forhold være vurdert før overnatting kan skje. 

Viktigst i denne sammenheng er personsikkerheten, som avhenger av lokalenes forutsetninger og begrensninger. Den som eier 

bygg har ansvaret. Som arrangør må man forsikre seg om at eier har gjort en grundig vurdering av risiko og kan dokumentere at 

sikkerheten er ivaretatt. Det er avgjørende at sikkerhetsprosedyrer og rutiner etterleves.

Eiers ansvar

Eier må iverksette nødvendige tiltak for å dokumentere at byggets tekniske utførelse og sikkerhetsnivå er god nok til at bygget 

kan benyttes til overnatting.Eier må vurdere forhold av betydning for brannvesenets innsatsmuligheter.Eier må sørge for at 

rømnings- og personsikkerheten er ivaretatt under hele overnattingsperioden.Eier bør kreve at nøkkelpersonell dokumenterer 

skriftlig med signatur å ha gjennomgått tilstrekkelig opplæring for å ivareta sin oppgave.Når ovenfor nevnte forhold er 

ivaretatt og eier og arrangør er enige om dette, skal det sendes melding til brannvesenet senest 14 dager før overnatting skal 

finne sted.

Brannvesenet

Brannvesenet kan sette krav om ytterligere nødvendige sikringstiltak og pålegge begrensninger.Dersom brannvesenet 

konkluderer med at lokalene som skal benyttes til overnattingssted ikke er egnet til dette formålet, så vil det kvalifisere til 

avslag til å benytte lokalene til overnattingssted.Melding om overnatting gjelder kun for sporadisk overnatting i bygg. 

Brannvesenet har satt et tak på inntil 10 overnattinger i året. Ved behov for overnatting ut over gitt grense, settes det krav til 

at bygg oppgraderes til overnattingssted etter gitte krav i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17). Her vil det bli krevd søknad 

om bruksendring.

Arrangør/ansvarlig person
Søker er

A Privatperson  

B Organisasjon  

Organisasjon

Organisasjonsnummer

939865942
Organisasjon

SKAUN KOMMUNE
Adresse

Rådhusvegen 1
Postnr.

7358
Poststed

Børsa
Telefon

91838157
E-post

hege.rottereng@skaun.kommune.no

Melding om overnatting på skoler, barnehager
og andre midlertidige overnattingssteder
Referansenummer: BXF7XX Registrert dato:09.08.2022 14:35:49

Informasjon

Generelt

Ved overnatting i bygg som ikke er beregnet som overnattingssted, må flere forhold være vurdert før overnatting kan skje.
Viktigst i denne sammenheng er personsikkerheten, som avhenger av lokalenes forutsetninger og begrensninger. Den som eier
bygg har ansvaret. Som arrangør må man forsikre seg om at eier har gjort en grundig vurdering av risiko og kan dokumentere at
sikkerheten er ivaretatt. Det er avgjørende at sikkerhetsprosedyrer og rutiner etterleves.

Eiers ansvar

Eier må iverksette nødvendige tiltak for å dokumentere at byggets tekniske utførelse og sikkerhetsnivå er god nok til at bygget
kan benyttes til overnatting.Eier må vurdere forhold av betydning for brannvesenets innsatsmuligheter.Eier må sørge for at
rømnings- og personsikkerheten er ivaretatt under hele overnattingsperioden.Eier bør kreve at nøkkelpersonell dokumenterer
skriftlig med signatur å ha gjennomgått tilstrekkelig opplæring for å ivareta sin oppgave.Når ovenfor nevnte forhold er
ivaretatt og eier og arrangør er enige om dette, skal det sendes melding til brannvesenet senest 14 dager før overnatting skal
finne sted.

Brannvesenet

Brannvesenet kan sette krav om ytterligere nødvendige sikringstiltak og pålegge begrensninger.Dersom brannvesenet
konkluderer med at lokalene som skal benyttes til overnattingssted ikke er egnet til dette formålet, så vil det kvalifisere til
avslag til å benytte lokalene til overnattingssted.Melding om overnatting gjelder kun for sporadisk overnatting i bygg.
Brannvesenet har satt et tak på inntil 10 overnattinger i året. Ved behov for overnatting ut over gitt grense, settes det krav til
at bygg oppgraderes til overnattingssted etter gitte krav i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17). Her vil det bli krevd søknad
om bruksendring.

Arrangør/ ansvarlig person
Søker er

0 Privatperson

0 Organisasjon

Organisasjon

Organisasjonsnummer

939865942

Organisasjon

SKAUN KOMMUNE
Adresse

Rådhusvegen 1

Postnr.

7358

Poststed

Børsa

Telefon

91838157

E-post

hege.rottereng@skaun.kommune.no



Ansvarlig person

Hege Røttereng

Periode for overnatting

Fra dato Til dato

13.08.2022 14.08.2022

Arrangement
Skriv litt om arrangementet. Hva er anledningen?

Organisasjonen Idrett Skaper Sjanser kommer til Skaun kommune i forbindelse med Artic race. De har forespurt 
kommunen om å få låne lokaler til overnatting. Dette er en ideell organisasjon som Skaun kommune ønsker å hjelpe 
slik at de får gjennomført sin planlagte sykkeltur. De ankommer Skaunhallen ca kl. 20.30 lørdag 13.8.22 og har 
avreise morgenen 14.8.22 etter frokost. De skal benytte hallen til overnatting, og ikke til arrangement. Alle som 
overnatter skal ligge på flatseng i Skaunhallen i Buvika. De benytter dusj ved ankomst og kjøkken til å lage kveldsmat 
og frokost.

Antall personer som overnatter

Hvor mange barn overnatter? Hvor mange voksne overnatter?

0 50

Nattevakt

Oppgi oversikt over navn og tidsperiode for hver nattevakt.

Navn Vakttelefon/mobil Klokken fra - til

Thomas Engelsgjerd 47399833 20.00 - 08.00

Vedlegg til søknad

Vedlegg

Rom som benyttes til overnatting merkes av på skisse/tegning av bygget, samt oversikt over hvor mange som ligger på hvert 

rom. Denne oversikten skal til enhver tid være oppdatert.

D Skisse/tegning av bygget som viser hvilke rom som benyttes til overnatting

D Oversikt over hvor mange som ligger på hvert rom
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