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TILSYNSRAPPORT ETTER EGENMELDING - KJØLLEFJORD KIRKE 

 

 

Lebesby brann & redning gjennomførte branntilsyn ved egenmelding den 16.11.2021 i 

ovennevnte objekt. Samt purret tilbakemeldingen den 20.1.2022. 

 

Brannvesenet har mottatt tilbakemelding fra Kjøllefjord kirke den 20.1.2022. 

 

Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og 

eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om 

brannforebygging. Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om 

brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). 

 

Andre opplysninger:  

I forbindelse med den pågående pandemien "Covid-19" og den senere tids oppblomstring i 

Lebesby kommune ble det tatt en avgjørelse om at tilsynet med særskilte brannobjekter etter 

brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skulle gjennomføres ved egenmelding. 

 

Innledning 

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider 

systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en 

helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og 

konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet. 

 

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av: 

 

 at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og 

forskrifter om forebyggelse av brann 

 at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats 

 at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet 

 at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet 
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Oppfølging etter siste gangs tilsyn 

Forrige branntilsyn ble avholdt: 6.12.2018. 

 

 

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er ikke fulgt opp da Lebesby brann & redning 

ikke har gjennomført tilsyn på objektet, men her gjennomført tilsyn med egenmelding.  

 

Definisjoner: 

AVVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen. 

ANMERKNING: Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta 

helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 

KOMMENTARER: Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold 

ved objektet. 

 

 

Merknad 1  

Under punkt 3. «Opplæring og brannøvelser» er det avkrysset NEI i egenmeldingen. 

 

Kommentar  

Lebesby brann & redning skjønner at det ikke er gjennomførbart med øvelse 

for kun 1-2 personer. (Det er antatt at begrunnelsen for Lebesby kirke også var tenkt i 

forhold til Kjøllefjord kirke) 

 

Derimot vil det være viktig for virksomheten å utarbeide gode rutiner og 

planer for hvordan kirkens ansatte (tilstedeværende) under en gudstjeneste 

skal på sikker og god måte lede sin menighet ut av kirken og på sikker grunn. 

Det vil i slike tilfeller være presten, kirketjener og evt. annen deltager som 

kjenner objektet og skal lede besøkende riktig vei.  

 

Det anbefales derfor at det ved jevne mellomrom gjennomgås og revideres 

rutiner for rømning av objektet. Det bør også tenkes på dersom en av 

rømningsveiene er sperret av brann / røyk hvordan dette håndteres.  

 

Når det gjelder grunnleggende brannvernopplæring så forventes det av  

Lebesby brann & redning at det i brannvernmappen fremgår kvitteringslister 

som viser at ansatte gis grunnleggende brannvernopplæring på objektet. Dette 

gjelder når det eventuelt ansettes ny kirketjener, bytte av prest, organist, osv. 

De som er tilknyttet Lebesby sokn og har tilknytning til objektet skal ha 

grunnleggende brannvernopplæring for å sikre gjennomføringen både ved 

normal drift og ved unormal situasjon og betingelser, jfr. brann- og 

eksplosjonsvernloven § 19. 

 

 

Tilbakemelding 

Under henvisning til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, ber brannvesenet om en skriftlig 

tilbakemelding dersom det menes at denne rapporten inneholder feil. 

 

Merknaden satt ovenfor vil danne grunnlag for gjennomgang ved neste ordinære tilsyn. Det 

vil da også bli vurdert om forholdet heves fra merknad til avvik. 
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Dersom det skulle være noen spørsmål eller uklarheter i forbindelse med dette brevet, er det 

bare å ta kontakt med kommunen. Husk å oppgi vårt saksnr: 16/292-12 ved kontakt med 

kommunen. 

 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Odd Magnus Rasmussen 

avdelingsingeniør 

Leder forebyggende brannvern 

Mobil: 97 99 09 11 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
 


