Aure kommune
MELDING OM/TILLATELSE TIL MIDLERTIDIG BRUK AV
SKOLE/BARNEHAGE/FORSAMLINGSLOKALE TIL OVERNATTING
Dette skjema skal fylles ut og oversendes brannvesenet v/brannsjefen min.14 dager før
overnatting skal foregå. Dette for eventuell særskilt behandling.
Sendes som vedlegg til e-post: postmottak@hemne.kommune.no eller som brev til Hemne
kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.
1

Søkers / Ansvarshavendes navn:

2

Adresse:

3

Telefon:

Født:

E-post:

4 Navn på skole/barnehage/forsamlingslokale:
5 Tidsrom for bruk til overnatting (dato og klokkeslett):
Hvilke rom det overnattes i:

6
Brukergruppe og antall personer:

7
Navn på vakt/vakter:

Treffes på telefon:

8
Ansvarlig person/vakt har gjort seg kjent med instruks ved bruk av skole, barnehage eller
forsamlingslokale til overnatting.
9

Der mange rom og store deler av bygningen skal benyttes skal meldingen vedlegges tegninger
over bygningen, som viser hvilke rom/deler av bygningen som benyttes.
____________________, ___/___Sted
dato

_______________________________
Ansvarshavende

For brannvesenet:
Med hjemmel i brannvernlovens § 7, samt forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3-6, har
brannsjefen gjort følgende vedtak:
10

Tillatelse til overnatting i henhold til ovennevnte søknad innvilges
Søknad om overnatting i henhold til ovennevnte søknad avslås.
Eventuelle kommentarer:

______________________________________________
Dato

Stempel og signatur

Avgjørelsen kan påklages i henhold til forvaltningslovens §§26 – 32, Klage sendes den kommunen vedtaket gjelder i.

INSTRUKS VED BRUK AV SKOLE, BARNEHAGE ELLER
FORSAMLINGSLOKALE TIL OVERNATTING
Midlertidig bruksendring av skole, barnehage eller forsamlingslokale til overnatting, må
meldes til brannsjefen i kommunen. I henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 7 samt
forskrift om brannforebygging §§4 og 11.
Brannsjefen kan pålegge ekstra sikringstiltak ved slike arrangement.
Det skal oppnevnes en ansvarlig person for overnattingen som skal være kjent med fastsatte
sikkerhetsbestemmelser og instrukser.
Ansvarlig person har ved underskriving av melding til brannsjefen sett og gjort seg kjent med
bestemmelsene.
Bestemmelsene er som følger:










Vaktliste skal være utarbeidet. Ansvarlig person har ansvar for at vaktlistene blir fulgt.
I bygningen skal det være våken nattevakt som går vaktrunder minimum hver 2. time
hele natten med bl.a. kontroll av at rømningsveiene er ryddige og åpne.
Rømningsveiene skal kontrolleres hver vaktrunde. Avvik skal meldes ansvarlig person
eller vaktmester.
Nattvakten må ha nøkler tilgjengelig, samt ha tilgang til telefon.
Alle som oppholder seg i bygningen skal gjøres kjent med brannmeldere,
brannalarmsignal, rømningsveier og slokkeutstyrets plassering og bruk.
Det er forbud mot røyking og annen bruk av bar ild.
Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler i området.
Det er ikke tillatt å ta imot besøk i/på rommene. Uvedkommende har ingen adgang.
Alt materiell som benyttes i den daglige drift skal ikke røres, og rommene skal være
ryddige når de forlates.

Denne instruks gjelder ved midlertidig bruksendring av bygninger til overnatting.

Ved brann:
Varsle

Alle i bygningen må vekkes

Evakuere

Start evakuering/rømning av bygget

Ring brannvesenet

Tlf 110

Forebygge

Lukk vinduer og dører

Info

Møt og informer brannvesenet, gi så god beskrivelse som mulig

