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Rapport etter tilsyn driftsbygning Orkland 2022 

Brann og redning Orkland gjennomførte branntilsyn den 23.11.2022 i ovennevnte objekt. 
Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om 
brannforebygging § 18.  

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging 
og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).  

Til stede ved tilsynet: 

For eier/virksomhet/bruker: Stefan Engstrøm, vaktmester 

For brannvesenet:   Jomar Nilsen 

Innledning 
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider 
systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta 
en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter 
ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for 
objektet. 

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av: 

at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og 
forskrifter om forebyggelse av brann 

at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats 

at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet 

at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet 
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Omfang 
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, 
internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt 
en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.  

 

Oppfølging etter siste gangs tilsyn 
Forrige branntilsyn ble avholdt: 09.04.2018 (byggesak) 

 

 

Definisjoner: 
AVVIK:  

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

ANMERKNING:  

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø 
og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 

KOMMENTARER:  

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet. 

Avvik 
Følgende avvik ble konstatert under tilsynet: 

Avvik 1  
Krav til brannsikkerheten som gjelder for bygget 

Avvik fra: 
Forskrift om brannforebygging § 4 og internkontrollforskriften § 5 

Kommentarer: 
Det kunne ikke fremlegges dokumentasjon på følgende punkter: 

• Brannstrategi 
• Branntegninger 
• O-planer 
• Evakueringsplaner 

I rapport etter tilsyn fra byggesak i 9.4.2018 ble det stilt krav om utbedring av disse 
punktene som en forutsetning for at det skulle gis ferdigattest.  
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Avvik 2  
Oppgradering av byggverket 

Avvik fra: 
Forskrift om brannforebygging § 8 og internkontrollforskriften § 5 

Kommentarer: 
Eier av et byggverk skal oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst 
tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene stilt i byggforskrift av 1985 eller 
senere byggeregler. 
Det må derfor utføres brannteknisk tilstandsanalyse for byggverket, utført av firma 
godkjent i minimum tiltaksklasse 3. 
 
Dette gjelder den gamle bygningsmassen med garasjeanlegg og lokaler til AK-maskin. 
 

 

Avvik 3  
Kontroll og vedlikehold – uavhengig kontroll 

Avvik fra: 
Forskrift om brannforebygging § 5 og internkontrollforskriften § 5 

Kommentarer: 
Det kunne ikke dokumenteres kontroll av branntekniske installasjoner av kvalifisert 
firma/personell på følgende punkter: 

• Brannalarmanlegg 
• Farlig stoff: oljekjel med nedgravd oljetank 
• Lede-/nødlysanlegg 
• El. Anlegg 
• Ventilasjon/brannspjeld 
• Slokkeutstyr er kontrollert, men mangler dokumentasjon på at det er utført 

 

 
 

 
Avvik 4  
Eier/brukers systematiske sikkerhetsarbeide - egenkontroller 

Avvik fra: 
Forskrift om brannforebygging §§ 9, 12 og internkontrollforskriften § 5 
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Avvik2
Oppgradering av byggverket

Avvik fra:
Forskrift om brannforebygging§ 8 og internkontrollforskriften § 5

Kommentarer:
Eier av et byggverk skal oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst
tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene stilt i byggforskrift av 1985 eller
senere byggeregler.
Det må derfor utføres brannteknisk tilstandsanalyse for byggverket, utført av firma
godkjent i minimum tiltaksklasse 3.

Dette gjelder den gamle bygningsmassen med garasjeanlegg og lokaler til AK-maskin.

Avvik 3
Kontroll og vedlikehold - uavhengig kontroll

Avvik fra:
Forskrift om brannforebygging§ 5 og internkontrollforskriften § 5

Kommentarer:
Det kunne ikke dokumenteres kontroll av branntekniske installasjoner av kvalifisert
firma/personell på følgende punkter:

• Brannalarmanlegg
• Farlig stoff: oljekjel med nedgravd oljetank
• Lede-/nødlysanlegg
• El. Anlegg
• Ventilasjon/brannspjeld
• Slokkeutstyr er kontrollert, men mangler dokumentasjon på at det er utført

Avvik4
Eier/brukers systematiske sikkerhetsarbeide - egenkontroller

Avvik fra:
Forskrift om brannforebygging§§ 9, 12 og internkontrollforskriften§ 5
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        Kommentarer: 

Mål, planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket 
-Rutiner som sikrer at bygget brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som 
gjelder for byggverket 
-Rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket 
-Rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har kunnskaper og 
ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann 
-Rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon 
om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann 
-Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske 
sikkerhetsarbeide 

 
Det kunne ikke dokumenteres kontroll av branntekniske installasjoner på følgende punkter: 

• Rømningsveier 
• Branndører 
• Brannalarmanlegg 
• Slokkeutstyr 
• Lede-/nødlysanlegg 
• El. Anlegg 
• Brannskiller 
• Kjelanlegg 
• Ventilasjon/brannspjeld  
 
Videre ble følgende forhold registrert: 
 
• Mye rot og brennbart materiale i tek. Rom. (nydel) 
• Kiler for å holde dører åpne. (nydel) 
• Branntettinger seksjoneringsvegg, serverrom (nydel) tek. Rom (Garasje) 
• Plogskilt slokkeapparat mangler på et apparat som var flyttet med bygging av 

mesanin. (avløp) 
• Gassgrill med flaske på mesanin med sveisapparat på gulvet under. 
• Merking av rom med gass under trykk 
• Seksjoneringsvegg REI 120-M kledd med osb-plate 
• Ber også om dokumentasjon på fugemasse som er brukt i seksjoneringsvegg REI 

120-M 
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Avvik 5 
Nedgravd oljetank 
 
Avvik fra: 
Forskrift om brannforebygging § 5 og internkontrollforskriften § 5  

Forurensningsloven § 7 

Kommentarer: 
 

Det er en nedgravd oljetank (5000L) på eiendommen som er i bruk, med ukjent grad av 
oppfølging, eller tilsyn. Også usikkerhet rundt alder. Denne må kontrolleres. Har meldt inn 
oljekjel til feiertjenesten for tilsyn og feiing. 

Viktig at dette blir fulgt opp med tanke på at en lekkasje på oljetank kan medføre utslipp i 
Orkla. 

 

 

Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet: 

Anmerkning 1 
Nøkkelboks 

Kommentarer: 
Den er montert, men ikke programmert. Der må det legges inn nøkler for hele objektet 
inkl. utleiebygg. Gi beskjed til brannvesenet når nøkker er skaffet til veie så blir disse låst 
inn i nøkkelboksen. 

 

 

 

 

 

 

 

5 av 6
Vår dato Vår referanse

29.11.2022 22/11083-1

Avvik 5
Nedgravd oljetank

Avvik fra:
Forskrift om brannforebygging§ 5 og internkontrollforskriften § 5

Forurensningsloven§ 7

Kommentarer:

Det er en nedgravd oljetank {S000L) på eiendommen som er i bruk, med ukjent grad av
oppfølging, eller tilsyn. Også usikkerhet rundt alder. Denne må kontrolleres. Har meldt inn
oljekjel t i l feiertjenesten for tilsyn og feiing.

Viktig at dette blir fulgt opp med tanke på at en lekkasje på oljetank kan medføre utslipp i
Orkla.

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Anmerkning l
Nøkkelboks

Kommentarer:
Den er montert, men ikke programmert. Der må det legges inn nøkler for hele objektet
inkl. utleiebygg. Gi beskjed til brannvesenet når nøkker er skaffet til veie så blir disse låst
inn i nøkkelboksen.
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Oppsummering/avsluttende møte 
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått. 

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og 
anmerkninger som er angitt i rapporten. 

Tilbakemelding 
Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med 
dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og 
eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med 
fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for 
tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 30.12.2022, og 
sendes til brann og redning Orkland. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jomar Nilsen 

Branninspektør   

 

 
 
 
 
 
 
jomar.nilsen@orkland.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Mottaker(e):  
Formålsbygg v/Ben Baldwin 
ORKLAND KOMMUNE EIENDOMSDRIFT 
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Oppsummering/avsluttende møte
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og
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behandlingsmåten i forvaltningssaker {forvaltningsloven)§ 16, og part i saken gis med
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eksplosjonsvernloven§ 33, l . ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med
fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for
tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 30.12.2022, og
sendes ti l brann og redning Orkland.

Med hilsen

Jomar Nilsen

Branninspektør
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