
SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER  Vedlegg 3.03
Dato:

Opplysninger om objektet

    

E-mail

Objekt navn:

Eier:

E-mail:

Bruker:

Adresse:

Postnummer/sted:

E-mail:

Adresse:

Postnummer/sted:

Brannvernleder: Mobil: E-mail:

Gårds-, bruks- og festenummer:

Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks:

Hovedverneombud: Mobil: E-mail:

Tilstede ved befaringen:



Opplysninger om bygget

Byggesak år: Gjeldende forskrift:  Ferdigattest   Midlertidig brukstillatelse

Brannobjekt type:  A  B  C Virksomhet/Risikoklasse: Antall etasjer: Brannklasse:

Bygningskonstruksjon: Grunnflate (bruttoareal): Samlet areal (bruttoareal):

Brannalarmanlegg: Kategori: Slokkeanlegg: Type: Røykventilasjon:

Trapperom: Antall: Type:

Utrykningstid: fra brannstasjon:

Dispensasjoner: Lagringstillatelser:Endringer siden siste tilsyn
 Virksomhet  Bruker/eier  Brannvernleder  Ombygging  Oppussing  Andre endringer

Gjennomgang av siste tilsyn med tilbakemelding



SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER

H
M

S forskriften
 

§ 5. 2 
ledd

F
orebyggende forskrift

Kolonnene til venstre viser til den enkelte paragraf i loven, teksten under er sjekkliste for gjennomgang

T
ilfredsstillende / uaktuelt 

A
vvik

A
nm

erkning

R
eferanse til utdypende

tekst

I  kolonnene til venstre krysses det av for vurdering og referansenr som 
kan vise til eventuell beskrivelse av funnet på eget ark.

Korte kommentarer kan skrives under kommentarer

SJEKKPUNKT KOMMENTAR

Dokumentasjon:  

2

3-2 Brannvernleder

1

 Er det utpekt en brannvernleder som ivaretar brannvernet i objektet?

Har brannvernleder tilstrekkelig kunnskap om 

 brannvernlovgivningen?

 branntekniske og organisatoriske forhold i objektet?

 brannvesenets innsatsmuligheter. (Er det laget innsatsplan for objektet i 
samarbeid med brannvesenet eller har det vært samtaler med 
brannvesenet om innsatsmuligheter)?

3-1 Byggesak og øvrig saksbehandling

2

 Foreligger det dispensasjoner i forbindelse med byggesak?

 Foreligger det oversikt over godkjente bygningsmessige endringer 
gjennom tidene?

6

 Er det gitt tillatelse for lagring av brannfarlig vare? §3-3, siste ledd i 
Forskrift om brannfarlig vare: I særskilte brannobjekt hvor brann kan 
medføre tap av mange liv kan ikke brannfarlig vare oppbevares uten 
tillatelse fra kommunen.
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3-1 Intern organisering og risikovurdering

3

Viser dokumentasjonen

4  om det er fastsatt mål for brannvernarbeidet.

5

 hvordan brannvernarbeidet er organisert (en organisasjonsplan)?

 Internfordeling av ansvar, oppgaver og myndighet

 brannvernleders plikter og myndighet?

2-1

2-2

 Er det klare ansvarsforhold mellom eier og virksomhet/bruker om 
oppgavefordelingen i brannvernarbeidet mellom partene?

6

2-3  Forsamlingslokaler; dokumentasjon av personantall?

 Er det gjort en risikovurdering av objektets virksomhet? 
Risikovurdering vil bla. vedrøre §3-3, §3-4 og §3-6.

3-1 Tegninger

4

 Foreligger det tegninger som beskriver byggverkets helhetlige 
branntekniske løsninger ?

 Symbolforklaring                  Plassering av branntekniske installasjoner

 Brannteknisk oppdeling        Rømningsveier

 Nødlys                                   Dører (slagretning, klassifikasjon)

 Vannforsyning og angrepsveier
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3-1 Brannvesenets innsatsmuligheter

5

 Er brannvesenets innsatsmuligheter og begrensinger kartlagt

(Er det laget innsatsplan for objektet i samarbeid med brannvesenet, 
eller har det vært samtaler med brannvesenet om innsatsmuligheter?)

 Fremkommer angrepsveier, vannforsyning

7

2-4

3-1
Kontroll, ettersyn og vedlikehold

6
Bruk PUSH systematikken også her Utføres 
dette i hhht til systematikken

 Foreligger det oversikt og beskrivelse av tekniske brannverntiltak?
 Er det rutiner for ettersyn av installasjoner, utstyr, konstruksjoner med 

mer.(egenkontroll ihht HMS - rutiner)?
 Er det rutiner for kontroll av sakkyndig personell?
 Er det rutiner for vedlikehold dvs. fysisk oppretting av avvik eller 

anmerkning kommet fram etter egenkontrollen eller sakkyndig kontroll 
avdekker?

2

3-3

3-1
Opplæring og brannøvelser

7

3-3

 Er det rutiner for brannvernopplæring og regelmessige øvelser?

 Er det oversikt over deltakere og ev. manglende deltakere ved øvelsene?

 Viser rutinene at alle nyansatte og vikarer får brannvernopplæring ?

 Utføres brannøvelsene i henhold til Internkontrollforskriftens krav om 
planlegging, utførelse, sjekke/studere og handle/korrigere (en 
systematisk gjennomgang)
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6

3-4

3-1
Instrukser og planer

8Er det i dokumentasjonen instrukser for :

 Branninstruks, varsling og bruk av brannvernmateriell og oppmøteplass 
ved evakuering. 

 Er det på overnattingssteder oppslag som angir rømningsveier og 
forholdsregler ved brann i alle gjesterom?

 Er det for kategori a-objekter utarbeidet rednings- og beredskapsplaner 
(eks. møteplass, intern organisering, møte brannvesenet)?

3-5
 Viser instruksene om det er kontrollrutiner for nattevakten i byggverket 

(gjelder for overnattingssteder, sykehus og pleieinstitusjoner)?

6

7

3-6 Unormal og varierende risiko

9

 Foreligger det rutiner for varme arbeider hvor det framkommer ansvar 
for utstedelse av arbeidsordre, ansvar for oppfølging, hvem er brannvakt
og hvilke tiltak som skal iversettes? (krav til instruks jfr. §3-4)

 Foreligger det rutiner for særskilte tiltak når passive/aktive 
brannsikringstiltak er ute av drift?

 Foreligger det rutiner ved annen unormal risiko (eks. utleie, 
arrangement, overnatting, bvl §7)

8
3-1 System revisjon

10
 Foretas det systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen

for å sikre at den fungerer som forutsatt?



Verifikasjon:  

FOB
TOT

TEK Person- og materiell sikkerheten:

11
2-1

7-27

 Er det adgang til minst to uavhengige rømningsveier eller til sikkert 
sted? 

 Lengde og bredde i rømningsveier

 Lagring i rømningsveier

 bredde på dører og slagretning

 vriderer på dører eventuelt panikkbeslag

7-24
 brannceller

 brannseksjoner

7-27

 brannalarmanlegg

 røykventilasjon

 sprinkleranlegg / slokkeanlegg

 nødlys / ledelys

7-25  manuelt slokkeutstyr

7-24  piper, ildsteder og fyringsanlegg

7-24

 elektriske anlegg

Vurderer du at det er krav til ytterligere sikringstiltak i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens §14?
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