Regler ved overnatting i bygg som ikke er beregnet for overnatting
(forsamlingsloker, skoler o.l.)
Formål:
For bygninger som ikke er ment for overnatting må det iverksettes kompenserende tiltak for å
redusere risikoforholdene dersom det overnatter personer i slike bygg.
Ved å følge kravene under kan bygg som ikke er ment for overnatting ha midlertidig
overnatting av personer i bygget. Det presiseres at dette ikke er å se på som en bruksendring,
og at det kun gjelder midlertidig overnatting. Meldeskjema må sendes brannvesenet for hver
gang det skjer overnatting i slike bygg.
Krav:
1. Bygningstekniske forhold:
a. Alle overnattingsrom skal ha minimum to-2 godkjente uavhengige rømningsveier som leder til
det fri.
b. Areal pr. person som overnatter skal ikke være mindre enn 3 m2/person i de aktuelle rommene
der overnattingen skjer.
c. Alle rømningsveier skal være ryddige og oversiktlige. Dører skal ha innvendig låsevrider eller
tilsvarende. Nøkkel blir ikke godkjent som åpningsmekanisme.
d. Egnede slokkemidler skal være tilgjengelig.

2. Det skal være en ansvarlig nattevakt* på miniumum 18 år som:
a. Er våken og gjennomfører regelmessig kontrollrunder.
b. Er kjent med forebyggende- og beredskapsrutiner for brann, og skal kunne varsle nødetater ved
behov.
c. Forsikrer seg om at branninstruks og rømningsplan er oppslått i alle rom der overnatting skjer.
d. Forsikrer seg som at ikke røyking eller bruk av åpen ild skjer i bygget..
e. Skal informere alle som skal overnatte om rømningsveier, samlingsplass, plassering av
madrasser/bagasje utenom rømningsveier/dører, branninstruksen, forbudt med åpen ild m.v.

3. Andre forhold:
a. Eier for det aktuelle bygget er ansvarlig for at de som overnatter er kjent med, og følger
retningslinjene i dette skrivet. Samt at de som er overnatter er kjent med eventuelle byggeiers
krav basert på risikoen for den aktuelle overnattingen (ref. pkt. 3b)

b. Kravene i dette skrivet er å se på som minimumskrav. Eier for det aktuelle bygget er derfor i
tillegg til å følge disse kravene også ansvarlig for å vurdere risikoen for hver overnatting, og på
bakgrunn av denne vurderingen sette krav til aktuelle risikoreduserende tiltak utover kravene i
dette skriv. Som eksempel vil det være behov for særskilte tiltak dersom bevegelseshemmede
overnatter.

c. Meldingsskjema om overnatting må i god tid før arrangementet, sendes til brannvesenet på
post@hallingdal-brannvesen.no.
*Det skal være en ansvarlig for de som overnatter, det trenger ikke være samme person som har
nattevakt. Som veiledende bør det være en nattevakt pr. 50 personer som overnatter.

