
 
 
 

Melding om arrangement 
For arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger som skal arrangeres i byggverk eller 

område som normalt ikke benyttes til denne type arrangement, jfr. Brann og eksplosjonsvernloven § 7.  

Meldingen skal være Grimstad Brann- og feiertjeneste (GBV) i hende minst 1 uke før arrangementet finner sted 
Meldingen sendes på mail til eirik.evensen@grimstad.kommune.no. Meldingen kan også leveres på 

brannstasjonen i Grimstad 

 

Bygning/sted: Personantall: 

Formål: Dato: Klokkeslett fra/til: 

Ansvarlig for arrangement: 

Telefon og E-mail til ansvarlig: 

 

Ansvarlig for arrangement bekrefter at:  

Rømningsveier er ryddige og frie for hindringer til enhver tid helt ut til det fri. Eventuelle dører 
kan åpnes uten bruk av nøkkel, samt at slagretning er med rømningsretning.  
 
Eventuelle dører i rømningsveier har panikkbeslag (når antall personer > 150 personer i lokalet). 
 
Rømningsveiene har nødvendig ledesystem (markeringslys og ledelys).   
 
Ingen byggetekniske avvik (dersom det er avvik, beskriv hva). 

Branntekniske installasjoner for bygningen/området fungerer. 

Det er utplassert tilstrekkelig med slokkeutstyr (hvis på tegninger og/eller kart).  

Det er utarbeidet en risikoanalyse/vurdering for arrangementet (vedlagt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Vedlegg (dersom aktuelt):  

- Situasjonskart/tegninger (plassering av boder, telt, servering, slokkeutstyr, vakthold, adkomst for 
brannvesenet etc.) 

- Plan for organisering av vakthold 

 

Eventuelle merknader (skriv her dersom det er ytterligere forhold du mener brannvesenet bør ha 
kjennskap til vedrørende deres arrangement):  

 

 

 

. 

 

Dato og underskrift av ansvarlig for arrangement:  
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