
  

Meldingsskjema for overnatting i bygninger som ikke er beregnet for overnatting. 

 

Melding om overnatting 
For skoler/forsamlingslokaler/idrettshaller eller andre bygninger som ikke er beregnet for overnatting. 

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

 

Opplysninger om sted og tidsrom for overnatting: 

Bygningstype: Romnr: Gruppens antall: Alder (fra/til): 

Adresse: 

Formål med overnattingen:  Dato (fra/til): Klokkeslett (fra/til) 

 

Ansvarlig leder for gruppen som er tilstede i bygget ved overnatting:   

Ansvarlig leder for gruppen (må være over 18 år) 
 
 

Mobiltelefon:  

Mailadresse: 
 
  

 

Ansvarshavende bekrefter at (kryss av): 

Han/hun er kjent med brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt at det er 
verifisert at sentralen er i drift.  
 
Dersom bygget ikke er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg, skal ansvarshavende 
sørge for at det er fungerende seriekoblede røykvarslere/deteksjon i alle rom. 
 
Eier har sørget for at det er tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig/utplassert og 
kontrollert samt at bruker/ansvarshavende kjenner til bruken av dette/disse.  
 
Overnattingsrom(ene) er på bakkenivå og det er minimum 2 uavhengige rømningsveier til 
det fri. 
 
Eier av bygget har utarbeidet instruks for overnatting, og den ansvarlige skal være kjent med 
denne 
 
Det er utpekt en person til å møte brannvesen ved en evt. hendelse 
 

 

 

 

 

 

 



  

Meldingsskjema for overnatting i bygninger som ikke er beregnet for overnatting. 

 
Slokkeutstyrets plassering og rømningsveier er/blir gjort kjent for alle overnattende. 
 
Eier av bygningen har gitt godkjennelse til overnatting.  
 
Det vil være våken nattevakt 
 
Vedlegg: oversiktstegning/skisse som viser/beskriver overnattingsrom(ene), persontall, 
tilhørende rømningsveier, slokkeutstyr og eventuelt manuelle brannmeldere. 
 
Ingen byggetekniske avvik 
 
 

Brannvesenet kan be om ytterligere opplysninger og fastsette nødvendige brannsikringstiltak og 
begrensninger for overnattingen. 

 

 

 

Dato:              
  Ansvarshavende for gruppen   Eier eller representant for eier 

 

 

 

Tilbakemelding fra Grimstad brann- og feiertjenesten sendes til ansvarshavende og må være mottatt 
i god tid før overnatting finner sted.  
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