
 

Forebyggende brannvern ved leie av 
lokaler i Lunner kommune 
 

Leietakers forpliktelser 

 
Leietaker for arrangement eller aktivitet skal sette seg inn i det aktuelle byggets 
rømningsplan og plassering av slukkemidler.  Det skal lages en risikovurdering for 
arrangementet eller aktiviteten der tiltak for å redusere risiko for brann eller branntilløp 
vektlegges. Ansvarlig leder for arrangementet eller aktiviteten skal være til stede og ikke 
være påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer under arrangementet eller aktiviteten. 
 
Faste leietakere som for eksempel idrettslag og korps har leder/formann som skal være 
ansvarlig for å bygge opp sin egen organisasjon, og informere om brannsikringsarbeidet slik 
at den enkelte bruker vet hvordan han skal opptre ved eventuell brann. Det skal alltid være 
en ansvarsperson til stede med tilstrekkelige kunnskaper om evakuering, varsling og 
slukking.  
 
Leietaker skal informere deltakere på arrangement eller aktivitet om byggets rømningsveier. 
 
Ved store arrangement og/eller overnattinger skal brannvesenet varsles minimum 3 uker før 
gjennomføring slik at organiseringen kan gjennomgås. 
  
Leietaker skal ha telefon tilgjengelig for å kunne kontakte nødetater under arrangementets 
varighet. 
 
Kontrollere før bruk 

• Er alle rømningsveier tilgjengelige/ulåst? 

• Er instrukser oppslått i området? 

• Har arrangøren forstått ansvaret som brannkontakt? 

Det er ikke tillatt å: 

• Benytte levende lys 

• Parkere inntil bygget eller foran/utenfor rømningsveier 

• Ha flere personer enn det som er tillatt inne i lokalet 

• Plassere noe i rømningsveier slik at rømning blir hindret, eller at rømningsveien blir 
stengt eller skjult, eller som kan bidra til røykutvikling og flammer 

• Sette dører opp ved bruk av kiler, stoler eller liknende som hindrer automatisk 
lukking 
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Når brannalarmen går, eller det brenner, sørg for at 
følgende blir gjort: 

 
1. Ring 110 og få ut alle som er truet av røyk og 

brann 
Meld fra hvor det brenner, om det er mennesker i 
bygget. 

 
2. Lukk alle dører / vinduer 

Om mulig forsøk å slokke brannen  
 

3. Møt og informer brannvesenet når de kommer 
 
 

Brann:             110 
Politi:               112 
Medisinsk nødtelefon: 113 
 
Legevakt:      116 117 
 


