
Besøksadresse: Telefon:
Postadresse: , Telefaks:
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EI GERSUN D KOMMUNE
Tekniske tjenester
Brann og redning Internt notat
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E-post: alf.skipstad@eigersund.kommune.no

Mottakere:
Brit Elin Lomeland Rektor
Margit Åreskjold Bygg-og eiendomssjef

Branntilsyn Husabø Ungdomsskole 2021
Eigersund Brann & Redning gjennomførte tilsyn med eier og virksomhetved Husabø Ungdomsskole
25.03.2021. Under tilsynet fant vi 3 avvik.

2 avvik er gitt eier Eigersund kommune,og 1 avvik er gitt virksomheten Husabø Ungdomsskole.

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding innen 29. april.

Hva skal dere sende oss?

En fremdriftsplan som beskriver når og hvordan avvikene skal rettes.

Vi er innforståttmed at det kan ta noe tid å lukke enkelte avvik. Det er da viktig at dere foretar en
vurdering av om det er nødvendig å sette inn midlertidige sikringstiltak frem til avvikene er rettet.

Tilbakemeldingen må dere merke med saksnummer, og sende oss på e-post:
alf.skipstad@eigersund.kommune.no

Disse avvikene må dere rette:

Avvik nr. 1:

Eieren av etbyggverket kjenner ikke kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Eieren har ikke tilstrekkelig kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som
skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Eieren har ikke gjort den som skal bruke bygget kjent med kravene som gjelder for bruken av
byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 4- Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk, jmf § 10
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dokumentasjon. 
 
«Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. 
 
Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage 
brann eller begrense konsekvensene av brann.         
 
Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken 
av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er 
det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som 
bidrar til å forebygge brann» 
 
Kommentar: 
 
Eieren skal vite om og ha forståelse av kravene til brannsikkerhet  og forutsetningene som gjelder 
for byggverket.  
 
Dokumentasjon som er fremlagt, og lagt til grunn ved tilsynet, er rapport «Brannsikkerhetsstrategi» 
fra Egerconsult, datert 16.12.11.  
 
Nevnte rapport beskriver en rekke avvik  fra krav i TEK10 og VTEK. Det foreligger ingen 
fraviksdokumentasjon fra nevnte krav. 
 
Eier hadde ikke dokumentert  kunnskap om hvorvidt disse avvikene var utbedret. Ved stikkprøver  i 
objektet utført med driftsoperatør viste det seg at flere  avvik beskrevet i rapport fra Egerconsult  
ikke var utbedret. Andre avvik var det knyttet usikkerhet til hvorvidt var  utbedret. 
 
Branntegninger ( Egerconsult 16.12.11 ) som ble  lagt frem under tilsynet  viser påpekte  aktuelle  
utbedringstiltak nevnt i rapporten, men tegningene er ikke laget slik bygget faktisk fremstår i dag.  
Det er også gjort fysiske endringer enkelte plasser i bygget slik at forutsetningene for bruk  ( med 
tanke på  brannsikkerheten ) kan være endret etter at rapporten fra Egerconsult er utarbeidet.  
 
Noen eksempel på avvik som ikke er utbedret/dokumentert utbedret  ( notert etter gjennomgang 
med eiers driftsoperatør ) ; 
 
1 etg. rom 142/maskinrom -   ikke dokumentert  EI 30 dør 
 
1 etg. rom 145/teknisk rom- driftsoperatør kjente ikke til om rommet var  branntettet. 
 
1 etg. trapperom- ikke dokumentert  EI 30 dør 
 
2. etg. rom 216. Bruksendring fra lager til grupperom. Satt inn ny dør i branncellebegrensende vegg. 
Viser ikke på branntegning, og foreligger ingen dokumentasjon. 
 
2. etg. rom 214/teknisk rom usikkert om branntetting er utført. 
 
2. etg rom 215/vaktmesterrom- usikkert om branntetting er utført, dør ikke dokumentert  EI 30. 
 
2. etg rom 218/naturfag- eiers representant hadde ikke kunnskap om hvorvidt avvik knyttet til skille 
mellom klasserom og kaldt loft var utbedret, jmf avvik 14 i Egerconsult sin rapport. 
 

1. og 2. etg  Flere dører ut i rømningsvei  ikke dokumentert  EI 30. 
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Dersom eier mangler kunnskap om kravene til byggverket blir det også en umulig oppgave å 
vedlikeholde bygget på en måte som sørger for at alle krav til brannsikkerhet  blir ivaretatt.  
 
Det blir også vanskelig å formidle nødvendige  opplysninger om brannsikker bruk til virksomheten. 
Virksomheten kjente ikke til hvorvidt det forelå begrensninger på feks  personantall eller i bruk av 
enkelte rom. 
 
Det foreligger ingen branntekniske vurdering/dokumentasjon på bygningsdel mellom 
ungdomsskolen og barneskolen ( rom for kunst/håndverk, og sløydsal ). Dette er også beskrevet som 
et avvik under punkt 18 i rapport fra Egerconsult. 
 
Avviket lukkes ved at eier dokumenterer at  kravene til brannsikkerhet for bygget er oppfylt. Dette 
innbefatter å dokumentere  ; 
 

 brannteknisk vurdering av bygg som knytter ungdomsskole og barneskole sammen. 

 Brannteknisk vurdering av endringer i brannceller, og bruksendring av rom/areal. 

 Lukking av de avvik som er nevnt i Egerconsults rapport datert 16.12.11, evnt  fremlegge 
fraviksdokumentasjon. 

 
 
Avvik nr. 2:  
 
Eier har ikke kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet 
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 
 
Avvik fra:  
 
Internkontrollforskriftens § 5, punkt 6. 
 
«kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende 
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene» 
 
Kommentar: 
 
Å vurdere risiko innbefatter også risikoen for brann og branntilløp. 
 
Med utgangspunkt i denne vurderingen skal det derfor utarbeides planer og gjennomføres tiltak for 
å redusere risikoen. Brukerne av bygget bør involveres i denne prosessen, jmf avvik 3.  
 
Eksempel her kan være ; 
 
Har byggeier vurdert risikoen ved at ventilasjonsanlegget er gammelt ?  
 
Har byggeier vurdert risikoen  vedrørende eldre elektriske anlegg ? 
 
Har byggeier vurdert brannfaren ved manglende branntetting av brannceller ? 
 
Avviket lukkes ved å dokumentere risikovurdering, og ( dokumentere ) planer/tiltak som iverksettes 
ut fra dette. 
 
 
Avvik nr. 3:  
 
Virksomheten  har ikke kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko, samt 
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utarbeidet planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 
 
Avvik fra:  
 
Internkontrollforskriftens § 5, punkt 6. 
 
«kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende 
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene» 
 
 
Kommentar: 
 
Å vurdere risiko innbefatter også risikoen for brann og branntilløp. 
 
Det er den daglige bruken av bygget som virksomheten skal risikovurdere. Hvilke potensielle 
brannfarer har den daglige driften av skolen, og hva gjøres for å redusere disse ? Dette henger nøye 
sammen med avvik nr 1, og 2, der eier må gjøre bruker kjent med hvilke krav som gjelder for bygget, 
og hvilke risikoer som er vurdert. 
 
Avviket lukkes  ved å dokumentere risikovurdering, og ( dokumentere ) planer/tiltak som iverksettes 
ut fra dette. 
 
Dette betyr de ulike begrepene 
 
Avvik: Krav etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen som ikke er oppfylt. 
 
Oppsummering av tilsynet 
 
Tilsynsmyndigheten ser alvorlig på at avvik knyttet til brannsikkerheten gitt i rapport  fra Egerconsult 
16.12.11 tilsynelatende ikke er utbedret nesten 10 år senere.  
 
Eier  og driftsoperatør hadde ikke kjennskap til hvorfor det var slik. Det blir en umulig oppgave for 
eier å følge opp  eget bygg dersom man ikke kjenner til hvordan bygget skal være ( krav ) og hvordan 
det faktisk er. 
 
Driftsoperatør beskriver videre gamle sikringsskap som en mulig brannfare, og delvis sviktende 
ventilasjonsanlegg. Enkelte rom blir brukt til andre ting en det de  i utgangspunktet var tiltenkt, og 
det er endatil gjort endringer i rom og brannceller uten at dette fremkommer i noen dokumentasjon.  
 
Ut fra fremlagt dokumentasjon fremstår bygget brannsikkerhetsmessig i  dårlig forfatning. Eier må ta 
tak i dette snarest  og gjøre nødvendige utbedringer, og vurderinger ( risikovurdering ) for å sikre 
bygget bedre mot brann.  
 
På denne bakgrunn settes det derfor en  forholdsvis kort frist for tilbakemelding.  
 
Tilsynet er gjennomført ved gjennomgang av branndokumentasjon og stikkprøver i bygget, for å 
kontrollere at det er samsvar mellom dokumentasjonen og de faktiske forholdene.  
 
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har gjort en fullstendig brannteknisk gjennomgang av bygget, og har 
med det ikke sjekket alle forhold som kan ha betydning for brannsikkerheten. 
 
Det gjøres videre  oppmerksom på at dersom det ikke foreligger en tilfredsstillende tilbakemelding 
innen fristen, vil tilsynsmyndigheten vurdere å ta i bruk de reaksjonsmidler regelverket gir anledning 
til, slik som vedtak om pålegg og eventuelt tvangsmulkt, for å fremtvinge lukking av avvikene. 
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Disse var til stede ved tilsynet ( første del ) 
 
Margit Åreskjold- Bygg og eiendomssjef, Eigersund Kommune  
Åge Johnsen- Driftsoperatør 
Ole Leth- Driftsoperatør ( del 1 og 2 ) 
Alf Skipstad- Branninspektør ( del 1 og 2 ) 
Lise Seim- inspektør Husabø u skole ( del 2 av tilsynet ) 
 
Har dere spørsmål?  
 
Ta gjerne kontakt med saksbehandler på telefon 91673307  eller e-post 
alf.skipstad@eigersund.kommune.no, dersom dere har spørsmål.  
 
Anvendt regelverk  

 Eiers og brukers plikt til brannsikring av bygg fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven § 6, 
og forskrift om brannforebygging kapittel 2 og 3.  

 Tilsynet er gjennomført etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13, forskrift om 
brannforebygging § 18, og  internkontrollforskriften § 7. 

 Vi skal avgi en skriftlig rapport, til den som er ansvarlig for tilsynsobjektet, om resultatet av 
tilsynet. I virksomhet hvor det er krav om verneombud skal hovedverneombud ha kopi av 
rapporten. Dette i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven § 36.  

 Vi kan kreve opplysninger som er nødvendig for gjennomføringen av tilsynet, i samsvar med 
brann- og eksplosjonsvernloven § 33 første ledd. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Alf Skipstad 
Branninspektør 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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