SØRUM KOMMUNE
MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING
Postboks 113
1921 Sørumsand
Deres ref.:
F. Olaussen

Arkiv: M71
Saksnr:2014/751

Saksbehandler:
Kenneth Hoff

Dato:
2.1.2019

Avtale om tilsyn
Objekt: Blaker Skanse gnr/bnr: 118/3
Adresse: Skansenveien/Svarstadvegen
Vi viser til korrespondanse med Freiner Olaussen og bekrefter at Nedre Romerike brann- og
redningsvesen IKS kommer på tilsyn 22. januar 2019 klokken 09:00. Vi berammer besøkets
varighet til ca 4-5 timer.
Den som representerer eier og/eller bruker må være tilstede når tilsynet blir gjennomført.
Representanten(e) må ha kunnskap om de branntekniske og organisatoriske forholdene i
bygget, samt kunne fremvise oppdatert og relevant dokumentasjon.
Tilsynet vil kunne omfatte en gjennomgang av
om eventuelle avvik i forrige tilsynsrapporter er rettet opp
om byggverket er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende regelverk om
forebygging av brann
om byggverket er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats
om virksomhetens/eiers systematiske sikkerhetsarbeid er hensiktsmessig for å tilfredsstille
krav til brannsikkerhet og for å nå virksomhetens/eiers mål for brannsikkerhet
om det systematiske sikkerhetsarbeidet blir gjennomført slik som virksomheten/eier har
beskrevet i egne planer og rutiner
om virksomhet/eier kan dokumentere at deres plikter etter brann- og
eksplosjonsvernloven, forskrift om brannforebygging og internkontrollforskriften er
ivaretatt
bruk og oppbevaring av farlig stoff
kontroll av fyringsanlegg og adkomst for feiing
Under besøket vil vi også benytte oss av en applikasjon som kartlegger og vurderer
brannsikkerheten i bygget. Det vil være aktuelt å gjennomføre befaringer.
Bakgrunnen for besøket er at vi skal gjennomføre tilsyn med alle bygg som er registrert som
særskilte brannobjekter. Vi er også pliktige til kartlegge risikoen ved brann i materielle verdier
som kulturhistoriske minner.
Besøk oss på www.nrbr.no
Sykehusveien 10, 1474 Lørenskog
Telefon 67 91 04 00 E-post: post@nrbr.no

Finn vår digitale postlenke på
www.nrbr.no/Kontakt

Ved brann og ulykker, ring 110
Org.nr.: NO 976 634 438

Har dere spørsmål?
Dersom dere har spørsmål kan dere ta kontakt med Kenneth Hoff på telefon 959 83 682 eller på
e-post til kenneth.hoff@nrbr.no
Med hilsen
Kenneth Hoff
brannrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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