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VARSEL OM TILSYN UTFØRT VED EGENMELDING – LERØY NORWAY 

SEAFOODS AS AVD KJØLLEFJORD 

 

 

Den lokale brannmyndighet skal med hjemmel i Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og 

eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd føre tilsyn med særskilte brannobjekter. Dette kan i 

henhold til forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging erstattes med 

egenmelding fra objekt eier/ virksomhet/ bruker når det er dokumentert at brannsikkerheten 

er tilfredsstillende ivaretatt, og det ikke har skjedd bygningsmessige eller organisatoriske 

endringer siden forrige tilsyn. 

 

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

Lebesby kommune er det tatt en avgjørelse at tilsyn med særskilte brannobjekt etter brann- 

og eksplosjonsvernloven § 13 blir gjennomført ved egenmelding. 

 

Lebesby kommune gir Havfisk Nordkyn AS anledning til selv å gjennomføre tilsyn i form av 

egenmelding for 2022. Vedlagt følger et skjema som skal benyttes.  

 

Egenmelding er like forpliktende som et ordinært tilsyn. Egenmeldingen skal gjenspeile 

status av eget internkontrollsystem.  

 

Brannvesenet anbefaler at eier, virksomhetsleder, brannvernleder og hovedverneombud 

samarbeider om utfyllingen av skjemaet. Det er eier og bruker som må sørge for at tilsyn som 

egenmelding blir gjennomført og dokumentert.  

 

For å verifisere at besvarelsen og andre forhold er tilfredsstillende vil det utfylte skjemaet 

danne grunnlag ved neste tilsyn. Utfylt skjema sendes brannvesenet, og kopi legges inn i 

egen HMS-dokumentasjon.  

 

Tilbakemelding 

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

tilbakemelding på egenmeldingsskjemaet med eventuell fremdriftsplan som viser hvordan og 

når eventuelle avvik vil bli rettet. 
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Utfylt egenmeldingsskjema og eventuell fremdriftsplan oversendes til Lebesby 

kommune innen fredag 11. februar 2022. 

 

Dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter i forbindelse med dette brevet, er det bare å 

ta kontakt med undertegnede. Husk å oppgi vårt saksnr: 16/296-10 ved kontakt med 

kommunen. 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Odd Magnus Rasmussen 

Leder Forebyggende Brannvern 

Mobil: 97 99 09 11 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 

 
Kopi til: 

- Norway Seafoods Kjøllefjord 
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Egenmeldingsskjema for 2021 

For særskilte brannobjekter (brann- og eksplosjonsvernloven § 13). 

Sett ring rundt Ja eller Nei og skriv inn eventuelle kommentarer. 

 

Grunnopplysninger om objektet: 

 
Objektets navn:    Finnmark Havfiske AS       Gnr: 37        Bnr: 16 

 

Adresse/Poststed:    

 

Virksomhetsleder:    

 

Adresse/Poststed:     

 

Brannvernleder:     

 

Adresse/Poststed:    

 

Telefon/Mobil til brannvernleder:  

 

E-post til brannvernleder:    

 

Eier/Eierrepresentant:    

 

Adresse/Poststed: , 

 

Telefon/Mobil til eier:  /     

 

E-post til eier:    

 

 

1. Endrede bygningsmessige forutsetninger: 

Er det foretatt vesentlige endringer, ombygginger og/eller bruksendringer i brannobjektet? 

(jf. forskrift om brannforebygging § 4, jf. plan- og bygningsloven § 20-1) 

 

_ Ja      _ Nei        Kommentar:  

 

Dersom svaret er ja, er det avklart med bygningsmyndighetene i kommunen om endringen er 

underlagt søknadsplikt eller meldingsplikt iht. plan- og bygningsloven? 

 

_ Ja      _ Nei        Kommentar: 

 

 

2. Dokumentasjon: 

Er virksomhetens HMS-mål innenfor det brannforebyggende arbeidet oppnådd? (jf. 

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 5 og forskrift om brannforebygging §§ 9 og 12) 

 

_ Ja      _ Nei         Kommentar: 

 

 

Er det utarbeidet ny(e) målsetting(er) for det videre brannforebyggende arbeidet? 

 

__Ja      _ Nei        Kommentar: 
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Er det endring i virksomhetens drift som må risiko kartlegges i forhold til tidligere 

gjennomført kartlegging? 

 

_ Ja      _ Nei        Kommentar: 

 

 

Er det utarbeidet planer og tiltak for å redusere de nye risikoforholdene? (jf. 

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6 og forskrift om brannforebygging §§ 9 og 12) 

 

_ Ja      _ Nei        Kommentar: 

 

 

Er kontroll, ettersyn og vedlikehold utført i henhold til oppsatt plan for kontrollpunkter og 

etter forhåndsbestemt frekvens? (jf. Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6, forskrift om 

brannforebygging §§ 9 og 12) 

 

_ Ja      _ Nei        Kommentar: 

 

 

3. Opplæring og brannøvelser: 

Har alle ansatte og ledere deltatt i grunnleggende brannvernopplæring? (jf. 

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 2, forskrift om brannforebygging §§ 9 og 12) 

 

_ Ja      _ Nei        Kommentar: 

 

 

Er det gjennomført regelmessige brannøvelser som står i forhold til objektets/ virksomhetens 

brannrisiko og langsiktige målsetting? (jf. Internkontrollforskriften § 5 pkt. 2, forskrift om 

brannforebygging §§ 9 og 12) 

 

_ Ja      _ Nei        Kommentar: 

 

Dato sist avholdt øvelse: 

 

Dato neste øvelse: 

 

4. Avviksrapportering: 

Er det fastlagt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik i forhold til helse-, miljø- 

og sikkerhetslovgivningen ved objektet og/eller virksomheten? (jf. Internkontrollforskriften § 

5 pkt. 7, forskrift om brannforebygging §§ 9 og 12) 

 

_ Ja      _ Nei        Kommentar: 

 

 

5. Systematisk internkontroll 

Er det gjennomført systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre 

at den fungerer som forutsatt? (jf. Internkontrollforskriften § 5 pkt. 8 og forskrift om 

brannforebygging §§ 9 og 12) 
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_ Ja      _ Nei        Kommentar: 

 

 

6. Brannfarlig vare 

Er det ny etablering, eller eventuelle endringer i forhold til oppbevaring av brannfarlig vare i 

objektet? (jf. Forskrift om brannfarlig vare § 6) 

 

_ Ja      _ Nei         Kommentar: 

 

 

7. Andre kommentarer/egenvurdering av brannsikkerheten: 

 

 

 

 

 

 

 

Sted:______________________         Dato:_____________________ 

  

 

___________________________         _________________________ 

Eier av objektet                               Virksomhetsleder 

 

 

___________________________        __________________________ 

Brannvernleder                                Hovedverneombud/verneombud 

 

 

Antall nummererte vedlegg: ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


