
STORE ARRANGEMENTER
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Bygning/ område for 
arrangementet:

Adresse:

Gnr/ bnr:

Arrangementets formål og omfang:

Dato og tdssunkt for arrangementet:

Forventet sublikumsantall:
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Ansvarlig arrangør:

Ansvarlig leder for arrangementet: Adresse:

Telefon: E-sost:

For sunktene nevnt under skal det være utarbeidet dokumentasjon, som skal kunne fremlegges ved en eventuell kontroll:
- Risikoanalyse med tllørende slaner og instrukser
- Branntekniske tegninger av bygget / beskrivelse av områdets utorming med inntegning av bygg/ telt ol (vedlegges 

denne meldingen)
- Branninstruks og rømningsslaner er lengt oss så let synlige steder
- Vurdering av rømningsveier og tlgjengelig rømningstd - oss i mot sersonantall
- Prosedyrer og instrukser for evakuering av bygget/ området
- Tilstrekkelig antall sikkerletssersonell/ vakter er utsekt og at disse lar fåt nødvendig tlretelagt osslæring og øvelse
- At det er tlretelagt for redningssersonellets adkomst tl og i bygningen/ området
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Ansvarlig sikkerletssersonell/vakt: Telefon:

Ansvarlig sikkerletssersonell/ vakt: Telefon:

Ansvarlig sikkerletssersonell/ vakt: Telefon:
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Arrangementsstedets utorming fremgår av vedlagte tegning, såtegnet alle deler og installasjoner med 
brannforebyggende funksjon, samt rømningsveier.

Tegning nr: Målestokk: Datert: Sist revidert:
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Brannansvarlig i bygget der dete er utsekt: Telefon:

Undertegnede erklærer lerved at:
- Arrangementet vil foregå i lenlold tl osslysninger git i denne melding
- Dokumentasjon i lenlold tl sunkt 2 over er utarbeidet
- Rom/lokaler som benytes tl overnatng er utstyrt med røykdetektor tlknytet brannalarmanlegget 
- Bygget/ området lar adgang tl tlstrekkelig antall rømningsveier og at disse er tlstrekkelig osslyst og merket
- Bygget/ området lar tlstrekkelig antall og tyse slokkeutstyr
- Ansvarlig sikkerletssersonell/ vakt lar fåt tlstrekkelig osslæring og øvelse så blant annet branninstruks, 

evakueringsslaner, rømningsveier, brannmeldere, brannalarmsignal, slokkeutstyr, og bruken av dete, før 
arrangementet tar tl.

- Brannansvarlig så bygget, der dete er utsekt, og/ eller grunneier er gjort kjent med arrangementet og git nødvendig 
informasjon om tekniske og organisatoriske tltak i bygget og om området tl ansvarlig leder for arrangementet

- Alarmsentral Brann Øst informeres så tlf. 69 20 17 00, før arrangementet tar tl

      -----------------------------------------                            -------------------------------------------------------------------------
                     sted og dato                                                         underskrif ansvarlig leder for arrangementet
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For øvrig lar eier og bruker av brannobjekt, eller del av slikt, slikt tl å forebygge slik at brann ikke let kan ossstå og for 
øvrig så en slik måte at sikringstltak og sikringsinnretninger virker eter sine forutsetninger, jf. Forebyggendeforskrifen.


