
 

 

 

 
Telefonnr:  Postadresse e-post:  
Sentralbord:  38 27 01 10 Brannvesenet Sør  IKS post@brannsor.no 
Fax:  38 26 48 62 Sorenskr. Fridrichsensgt. 7 www.brannsor.no 
 4514 Mandal 

 

 

Styret for Brannvesenet Sør IKS har møte på: 

 

Brannstasjonen i Mandal 

 

MANDAG 17. JUNI 2019 kl. 18.00.  

 

Eventuelle forfall meldes på tlf. 38 27 01 10. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

Representanter som mener seg inhabile i en eller flere saker, bes melde fra på forhånd. 

 

REFERATSAKER: 

Protokoll fra møte i styret 08.04.19. 

Protokoll fra møte i representantskapet 30.04.19. 

 

 

SAKSLISTE: 

 

19/14 Avvik til målsetting 2018       side  19 

 

19/15 Plan over aktuelle brannverntiltak 2019        ”     27     

    

19/16 ROS-analyse for BvS          ”     41  

 

19/17 Gjennomgang av BvS drift per dd        ”     43   

  

Eventuelt 

 

 

Mandal, 07.06.2019 

 

Jon Inge Aasen 

Brannsjef  
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Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 08.04.2019 

Behandlet av: Styret Brannstasjonen Mandal  

Tidspunkt kl: 18.00 – 22.00  Fra saksnr.: 19-01  Til saksnr.: 19-13 

 

Tilstede: 

Thorstein Dyrstad, Lars Tjelland, Mona Flottorp, Judith Kvelland Rogstad, Tone Lagestrand 

Waage, Siv Aavik, Hege Lønning, Øystein Sangesland og Jan Stangvik.   

 

Varamedlemmer tilstede: 

 

 

Tillitsvalgte tilstede: 

Egil O. Knustad, Jahn Haaland og Bjørg Hovden (vara for Audun Rossevatn). 

 

Følgende hadde forfall: 

Sebastian Sjøberg.  

 

Fra administrasjonen: 

Brannsjef Jon Inge Aasen. 

 

 

DIVERSE MERKNADER: 
Styret hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene. 

  

EVENTUELT: 

Ingen saker 

 

Brannsjefen orienterte om: 

 

Endring av organisasjonen 

Ledelsen i BvS er inne i et omfattende generasjonsskifte, administrasjonssjef, beredskapsleder og 

brannsjef går av med pensjon rundt nyttår, de to sistnevnte etter reglene om særaldersgrense. For å 

sikre god kontinuitet i beredskapen, ble det allerede i 2015/2016 i fbm utlysning av stilling som 

leder for feieravdeling forespeilet at ca 25 % av stillingen vil være daglig drift av beredskaps-

styrken ved Mandal brannstasjon. I utlysningsteksten stod det også at stillingen er utfordrende med 

utviklingsmuligheter for rett person. Siste par år har han jobbet ca 50 % i hhv feieravdeling og 

beredskapsavdeling. Leder av feieravdelingen har i denne perioden omorganisert avdelingen til en 

effektiv driftsenhet som er naturlig å slå sammen med forebyggende avdeling fra 01.01.2020.  

 

Inneværende år vil leder av feieravdelingen også jobbe med anskaffelse av verktøy for digitalisering 

av beredskapsavdelingens drift, herunder lønn, internkontroll, vedlikehold biler, årskontroller, 

røykdykkerutstyr, brannmateriell, øvelser, personellressurser, sertifikater etc. Denne prosessen 

sammen med nåværende beredskapsleder bidrar også til god kontinuitet i fbm skifte av leder i 

beredskapsavdelingen til nyttår. 

 

Endring av organisasjonen, ved å legge feieravdelingen inn under forebyggende avdeling, er det 

orientert om gjennom vinteren på møter med alle 28 heltid ansatte i BvS.  

 

Etter styremøte er ny organisering drøftet med begge plasstillitsvalgte for heltids ansatte, Egil O. 

Knustad og Jahn Haaland, og de begge slutter seg fullt og helt til endringene i strukturen, noe som 

har væt kjent for dem i lengre tid. 
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Nåværende brannsjef og beredskapsleder vil bistå på pensjonistvilkår med overordnet vakt som 

innsatsleder inntil ny brannsjef har gjennomført kurs som kreves for denne funksjonen. I tillegg vil 

prosjekt med oppgradering av brannstasjonene i distriktet bli sluttført av nåværende brannsjef. 

 

Avtale GE Healthcare AS 

I fbm behandling av sak 19/10, justert investeringsbudsjett 2019, framkom spørsmål fra Lars 

Tjelland om hva avtalen mellom GE Healthcare AS og BvS omfatter. 

Avtalen ble inngått i 2002, i korte trekk innebærer den at GE Healthcare AS bygger og drifter 

brannstasjon i nærhet av bedriften i Spangereid, BvS holder brannbil, drifter og vedlikeholder denne 

med tilhørende brannmateriell. Brannbil benyttes ved brann- og ulykke innenfor bedriftens område 

samt i de deler av regionen som naturlig faller inn under brannstasjonen i Spangereid. 

  

 

**** 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-01 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2018 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

REGNSKAP 2018 - BEREDSKAPSAVDELINGEN 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2018 for Beredskapsavdelingen godkjennes. 

Mindreforbruk, kr. 586.998,22, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Beredskapsavdelingen. 

Mindreforbruk, kr. 586.998,22, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-02 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

REGNSKAP 2018 - FOREBYGGENDE AVDELING. 
Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2018 for Forebyggende avdeling godkjennes. 

Mindreforbruk, kr. 99.723,58, avsettes til fond 256080001 Beredskap/Forebyggende. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Forebyggende avdeling. 

Mindreforbruk, kr. 99.723,58, avsettes til fond 256080001 Beredskap/Forebyggende. 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-03 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

REGNSKAP 2018 – FEIERAVDELING. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2018 for Feieravdeling godkjennes. 

Mindreforbruk, kr. 361.540,26, avsettes fond, 251080101 bundne fond selvkost Feieravdeling.   

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Feieravdelingen. 

Mindreforbruk, kr. 361.540,26, avsettes fond, 251080101 bundne fond selvkost Feieravdeling.   

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-04 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2018 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

ÅRSBERETNING REGNSKAP FOR BvS 2018. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsberetning 2018 for brannvesenet godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning 2018 for brannvesenet. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-05 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2018 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

ÅRSRAPPORT BRANNVESENET SØR IKS (BvS) 2018. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsrapport 2018 for brannvesenet godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 
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Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsrapport 2018 for brannvesenet. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-06 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av kommunestyrene 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

KOSTNADSFORDELINGEN MELLOM KOMMUNENE FOR BvS FRA 

01.01.2020. 
 

Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at forslag til ny fordeling av utgifter mellom eierkommunene godkjennes. 

Nye Lindesnes 41,85%, nye Lyngdal 19,15%, Farsund 19,14%,  

Kvinesdal 12,24%, Hægebostad 4,19% og Åseral 3,43%. 

Saken sendes representantskapet og kommune- / bystyre for godkjenning. 

Arbeidsgruppens forslag enstemmig vedtatt med følgende protokolltilførsel: 

 

Styrets medlemmer fra Åseral, Hægebostad og Kvinesdal vil tilføye:  

Vi bemerker at kommuner med lite folketall og stort areal kommer dårligere ut med den nye 

fordelingsnøkkelen. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler at forslag til ny fordeling av utgifter mellom eierkommunene 

godkjennes. 

Nye Lindesnes 41,85%, nye Lyngdal 19,15%, Farsund 19,14%,  

Kvinesdal 12,24%, Hægebostad 4,19% og Åseral 3,43%. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-07 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av kommunestyrene 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

SAMMENSETNING AV STYRET TIL BvS FRA 01.01.2020. 
 

Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at nytt styre i BvS fra 01.01.2020 skal:  

Bestå av 7 politikere valgt av de 6 eierkommunene, èn representant fra hver kommune samt to fra 

nye Lindesnes, 3 ansatte representanter, totalt 10 medlemmer. Brannsjef er sekretær. 

Saken sendes representantskapet og kommune- / bystyre for godkjenning. 

Arbeidsgruppens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler at nytt styre i BvS fra 01.01.2020 skal:  
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Bestå av 7 politikere valgt av de 6 eierkommunene, èn representant fra hver kommune samt to fra 

nye Lindesnes, 3 ansatte representanter, totalt 10 medlemmer. Brannsjef er sekretær. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-08 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av kommunestyrene 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN TIL BvS ETTER ENDRING AV 

KOMMUNESTRUKTUREN FRA 01.01.2020. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at revisjon av selskapsavtalen, datert 11.03.19, godkjennes. 

Saken sendes representantskapet og kommune- / bystyre for godkjenning.  

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler at revisjon av selskapsavtalen, datert 11.03.19, godkjennes. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning.  

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-09 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

AVLØNNING AV STYRETS MEDLEMMER.  
 

Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at arbeidsgruppens forslag til ny avlønning av styret - vilkår for styremedlemmer i 

BvS, punkt 1.2 - 1.8 godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Arbeidsgruppens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner arbeidsgruppens forslag til ny avlønning av styret - vilkår for 

styremedlemmer i BvS, punkt 1.2 - 1.8. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-10 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
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JUSTERT INVESTERINGSBUDSJETT 2019 OG PLAN FOR 2020 - 2022.  
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at vaskemaskiner og tørkeskap for utrykningstøy og røykdykkerutstyr for inntil kr. 

700.000 finansieres fra investeringsbudsjett 2019. 

Styret anbefaler omprioritering av plan for innkjøp av brann- og redningsdykkerbil i hht vedlagte 

forslag. Dette er kun omprioritering av allerede bevilgede midler. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling.  

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner at vaskemaskiner og tørkeskap for utrykningstøy og 

røykdykkerutstyr for inntil kr. 700.000 finansieres fra investeringsbudsjett 2019. 

Representantskapet godkjenner omprioritering av plan for innkjøp av brann- og redningsdykkerbil i 

hht vedlagte forslag.  

Dette er kun omprioritering av allerede bevilgede midler. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-11 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

OPPLÆRING AV BRANNMANNSKAP SOM «AKUTTHJELPERE». 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Med bakgrunn i vedtak i fbm budsjett 2019 hvor representantskapet ber styret fortsette å jobbe for å 

tilpasse driften til deflator for fremtiden, anbefaler styret at BvS ikke påtar seg nye oppgaver som 

«akutthjelpere», da dette ikke er lovpålagt. 

Dersom Kvinesdal kommune ønsker at lokale brannmannskaper skal få opplæring som 

«akutthjelpere», ser BvS positivt på det, men kostnadene må faktureres Kvinesdal kommune.  

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

 

Styret hadde følgende endring på siste del av vedtaket: 

 

Dersom Kvinesdal kommune ønsker at lokale brannmannskaper skal få opplæring som 

«akutthjelpere», må Kvinesdal kommune påta seg de ekstra kostnader dette medfører samt det 

helsefaglige ansvaret.  

Brannsjefens forslag med styrets tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i vedtak i fbm budsjett 2019 hvor representantskapet ber styret fortsette å jobbe for å 

tilpasse driften til deflator for fremtiden, anbefaler styret at BvS ikke påtar seg nye oppgaver som 

«akutthjelpere», da dette ikke er lovpålagt. 

Dersom Kvinesdal kommune ønsker at lokale brannmannskaper skal få opplæring som 

«akutthjelpere», må Kvinesdal kommune påta seg de ekstra kostnader dette medfører samt det 

helsefaglige ansvaret.  
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-12 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen  
 

ANSETTELSE AV NY BRANNSJEF. 
 

Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler representantskapet å ansette Knut Berg Bentsen som ny brannsjef. 

Styret godkjenner instruks for brannsjef. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet ansetter Knut Berg Bentsen som ny brannsjef. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-13 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av styret 
 

GJENNOMGANG AV BvS DRIFT- OG ØKONOMISKE SITUASJON. 
 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning. 

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning. 

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning. 

 

Mandal: 08.04.19 

 

 

Thorstein Dyrstad  Lars Tjelland    Mona Flottorp   

styreleder   nestleder         

 

Judith Kvelland Rogstad Tone Lagestrand Waage  Siv Aavik   

 

Hege Lønning   Øystein Sangesland    Jan Stangvik   

 

 

Jahn Haaland   Egil O. Knustad    Bjørg Hovden 

ansattes representant  ansattes representant    ansattes representant 

 

 

Jon Inge Aasen  

brannsjef  
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Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 30.04.2019 

Behandlet av: Representantskapet Mandal brannstasjon  

Tidspunkt kl: 13.00 – 15.00  Fra saksnr.: 19-01  Til saksnr.: 19-12 

 

Til stede: 

Leder Jan Kristensen, Reidun Bakken, Arnt Abrahamsen, Margrethe Handeland, Janne 

Fardal Kristoffersen,  Alf Erik Andersen, Helge Sandåker og Oddmund Ljosland. 

 

Varamedlemmer til stede: 

Lena Rannestad Kloster. 

 

Følgende hadde forfall: 

Per Sverre Kvinlaug. 

 

Fra styret og administrasjonen møtte: 

Styreleder Thorstein Dyrstad og brannsjef Jon Inge Aasen. 

 

 

DIVERSE MERKNADER: 
Representantskapet hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene. 

 

EVENTUELT:  

Ingen saker. 

 

Brannsjefen orienterte: 

Om at det denne våren har vært flere forholdsvis store skog- og krattbranner i regionen. Den største 

så langt var i Lyngdal sist uke, hvor et område på ca 4.500 mål brant. Staten ved Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap bidro med personell fra Sivilforsvaret og 5 brannhelikoptere under 

innsatsen. 

 

 

**** 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-01 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 

 

REGNSKAP 2018 - BEREDSKAPSAVDELINGEN 

 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2018 for Beredskapsavdelingen godkjennes. 

Mindreforbruk, kr. 586.998,22, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Beredskapsavdelingen. 

Mindreforbruk, kr. 586.998,22, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Beredskapsavdelingen. 

Mindreforbruk, kr. 586.998,22, avsettes til fond 256080001 Beredskap/ Forebyggende. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-02 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 
 

REGNSKAP 2018 - FOREBYGGENDE AVDELING. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2018 for Forebyggende avdeling godkjennes. 

Mindreforbruk, kr. 99.723,58, avsettes til fond 256080001 Beredskap/Forebyggende. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Forebyggende avdeling. 

Mindreforbruk, kr. 99.723,58, avsettes til fond 256080001 Beredskap/Forebyggende. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Forebyggende avdeling. 

Mindreforbruk, kr. 99.723,58, avsettes til fond 256080001 Beredskap/Forebyggende. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-03 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 
 

REGNSKAP 2018 – FEIERAVDELING. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsregnskap 2018 for Feieravdeling godkjennes. 

Mindreforbruk, kr. 361.540,26, avsettes fond, 251080101 bundne fond selvkost Feieravdeling.   

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Feieravdelingen. 

Mindreforbruk, kr. 361.540,26, avsettes fond, 251080101 bundne fond selvkost Feieravdeling.   

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsregnskap 2018 for Feieravdelingen. 

Mindreforbruk, kr. 361.540,26, avsettes fond, 251080101 bundne fond selvkost Feieravdeling.   
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-04 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2018 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 
 

ÅRSBERETNING REGNSKAP FOR BvS 2018. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsberetning 2018 for brannvesenet godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning 2018 for brannvesenet. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning 2018 for brannvesenet. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-05 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2018 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 
 

ÅRSRAPPORT BRANNVESENET SØR IKS (BvS) 2018. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at fremlagt årsrapport 2018 for brannvesenet godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsrapport 2018 for brannvesenet. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner fremlagt årsrapport 2018 for brannvesenet. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-06 

Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av kommunestyrene 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 

 

KOSTNADSFORDELINGEN MELLOM KOMMUNENE FOR BvS FRA 

01.01.2020. 
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Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at forslag til ny fordeling av utgifter mellom eierkommunene godkjennes. 

Nye Lindesnes 41,85%, nye Lyngdal 19,15%, Farsund 19,14%,  

Kvinesdal 12,24%, Hægebostad 4,19% og Åseral 3,43%. 

Saken sendes representantskapet og kommune- / bystyre for godkjenning. 

Arbeidsgruppens forslag enstemmig vedtatt med følgende protokolltilførsel: 

 

Styrets medlemmer fra Åseral, Hægebostad og Kvinesdal vil tilføye:  

Vi bemerker at kommuner med lite folketall og stort areal kommer dårligere ut med den nye 

fordelingsnøkkelen. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler at forslag til ny fordeling av utgifter mellom eierkommunene 

godkjennes. 

Nye Lindesnes 41,85%, nye Lyngdal 19,15%, Farsund 19,14%,  

Kvinesdal 12,24%, Hægebostad 4,19% og Åseral 3,43%. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning. 

 

Margrethe Handeland hadde følgende tilleggsforslag: 

Vi bemerker at kommuner med lite folketall og stort areal kommer dårligere ut med den nye 

fordelingsnøkkelen. Kostnadsfordeling vurderes av styret i løpet av neste kommunestyreperiode. 

Styrets forslag med Margrethe Handelands tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet anbefaler at forslag til ny fordeling av utgifter mellom eierkommunene 

godkjennes. 

Nye Lindesnes 41,85%, nye Lyngdal 19,15%, Farsund 19,14%,  

Kvinesdal 12,24%, Hægebostad 4,19% og Åseral 3,43%. 

Vi bemerker at kommuner med lite folketall og stort areal kommer dårligere ut med den nye 

fordelingsnøkkelen. Kostnadsfordeling vurderes av styret i løpet av neste kommunestyreperiode. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-07 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av kommunestyrene 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 
 

SAMMENSETNING AV STYRET TIL BvS FRA 01.01.2020. 
 

Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at nytt styre i BvS fra 01.01.2020 skal:  

Bestå av 7 politikere valgt av de 6 eierkommunene, èn representant fra hver kommune samt to fra 

nye Lindesnes, 3 ansatte representanter, totalt 10 medlemmer. Brannsjef er sekretær. 

Saken sendes representantskapet og kommune- / bystyre for godkjenning. 

Arbeidsgruppens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler at nytt styre i BvS fra 01.01.2020 skal:  
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Bestå av 7 politikere valgt av de 6 eierkommunene, èn representant fra hver kommune samt to fra 

nye Lindesnes, 3 ansatte representanter, totalt 10 medlemmer. Brannsjef er sekretær. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet anbefaler at nytt styre i BvS fra 01.01.2020 skal:  

Bestå av 7 politikere valgt av de 6 eierkommunene, èn representant fra hver kommune samt to fra 

nye Lindesnes, 3 ansatte representanter, totalt 10 medlemmer. Brannsjef er sekretær. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-08 

Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av kommunestyrene 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 

 

REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN TIL BvS ETTER ENDRING AV 

KOMMUNESTRUKTUREN FRA 01.01.2020. 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at revisjon av selskapsavtalen, datert 11.03.19, godkjennes. 

Saken sendes representantskapet og kommune- / bystyre for godkjenning.  

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet anbefaler at revisjon av selskapsavtalen, datert 11.03.19, godkjennes. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning.  

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

Representantskapet anbefaler at revisjon av selskapsavtalen, datert 11.03.19, godkjennes. 

Saken sendes kommune- / bystyre for godkjenning.  

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-09 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 
 

AVLØNNING AV STYRETS MEDLEMMER.  
 

Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at arbeidsgruppens forslag til ny avlønning av styret - vilkår for styremedlemmer i 

BvS, punkt 1.2 - 1.8 godkjennes. 

Saken sendes representantskapet for godkjenning. 

Arbeidsgruppens forslag enstemmig vedtatt. 
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Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner arbeidsgruppens forslag til ny avlønning av styret - vilkår for 

styremedlemmer i BvS, punkt 1.2 - 1.8. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner arbeidsgruppens forslag til ny avlønning av styret - vilkår for 

styremedlemmer i BvS, punkt 1.2 - 1.8. 

 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-10 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandles av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 

 

JUSTERT INVESTERINGSBUDSJETT 2019 OG PLAN FOR 2020 - 2022.  
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler at vaskemaskiner og tørkeskap for utrykningstøy og røykdykkerutstyr for inntil kr. 

700.000 finansieres fra investeringsbudsjett 2019. 

Styret anbefaler omprioritering av plan for innkjøp av brann- og redningsdykkerbil i hht vedlagte 

forslag. Dette er kun omprioritering av allerede bevilgede midler. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling.  

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet godkjenner at vaskemaskiner og tørkeskap for utrykningstøy og 

røykdykkerutstyr for inntil kr. 700.000 finansieres fra investeringsbudsjett 2019. 

Representantskapet godkjenner omprioritering av plan for innkjøp av brann- og redningsdykkerbil i 

hht vedlagte forslag.  

Dette er kun omprioritering av allerede bevilgede midler. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Representantskapet godkjenner at vaskemaskiner og tørkeskap for utrykningstøy og 

røykdykkerutstyr for inntil kr. 700.000 finansieres fra investeringsbudsjett 2019. 

Representantskapet godkjenner omprioritering av plan for innkjøp av brann- og redningsdykkerbil i 

hht vedlagte forslag.  

Dette er kun omprioritering av allerede bevilgede midler. 

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-11 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 
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OPPLÆRING AV BRANNMANNSKAP SOM «AKUTTHJELPERE». 
 

Brannsjefens forslag til innstilling: 

Med bakgrunn i vedtak i fbm budsjett 2019 hvor representantskapet ber styret fortsette å jobbe for å 

tilpasse driften til deflator for fremtiden, anbefaler styret at BvS ikke påtar seg nye oppgaver som 

«akutthjelpere», da dette ikke er lovpålagt. 

Dersom Kvinesdal kommune ønsker at lokale brannmannskaper skal få opplæring som 

«akutthjelpere», ser BvS positivt på det, men kostnadene må faktureres Kvinesdal kommune.  

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

 

Styret hadde følgende endring på siste del av vedtaket: 

Dersom Kvinesdal kommune ønsker at lokale brannmannskaper skal få opplæring som 

«akutthjelpere», må Kvinesdal kommune påta seg de ekstra kostnader dette medfører samt det 

helsefaglige ansvaret.  

Brannsjefens forslag med styrets tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i vedtak i fbm budsjett 2019 hvor representantskapet ber styret fortsette å jobbe for å 

tilpasse driften til deflator for fremtiden, anbefaler styret at BvS ikke påtar seg nye oppgaver som 

«akutthjelpere», da dette ikke er lovpålagt. 

Dersom Kvinesdal kommune ønsker at lokale brannmannskaper skal få opplæring som 

«akutthjelpere», må Kvinesdal kommune påta seg de ekstra kostnader dette medfører samt det 

helsefaglige ansvaret.  

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i vedtak i fbm budsjett 2019 hvor representantskapet ber styret fortsette å jobbe for å 

tilpasse driften til deflator for fremtiden, anbefaler styret at BvS ikke påtar seg nye oppgaver som 

«akutthjelpere», da dette ikke er lovpålagt. 

Dersom Kvinesdal kommune ønsker at lokale brannmannskaper skal få opplæring som 

«akutthjelpere», må Kvinesdal kommune påta seg de ekstra kostnader dette medfører samt det 

helsefaglige ansvaret.  

 

 

 

Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-12 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 08.04.2019 

Avgjøres av representantskapet 

Behandlet av representantskapet Saksbehandler Jon Inge Aasen 30.04.2019 
 

ANSETTELSE AV NY BRANNSJEF. 
 

Arbeidsgruppens forslag til innstilling: 

Styret anbefaler representantskapet å ansette Knut Berg Bentsen som ny brannsjef. 

Styret godkjenner instruks for brannsjef. 

Saken sendes representantskapet for videre behandling. 

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Representantskapet ansetter Knut Berg Bentsen som ny brannsjef. 

Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK 

Representantskapet ansetter Knut Berg Bentsen som ny brannsjef. 

 

 

 

Mandal 30.04.2019 

 

 

Jan Kristensen    Reidun Bakken   Arnt Abrahamsen  

Leder   

 

 

Margrethe Handeland   Lena Rannestad Kloster  Janne F. Kristoffersen 

 

 

 

Alf Erik Andersen   Helge Sandåker   Oddmund Ljosland 

   

 

Jon Inge Aasen 

Brannsjef  
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-14 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 17.06.2019 

Avgjøres av styret 
 

 

 

AVVIK TIL MÅLSETTING FOR BRANNVESENET 2018. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Styret aksepterer avvik og merknader til målsettingen for Brannvesenet Sør IKS 2018. 

  

 

 

Trykte vedlegg: 

Målsetting for år 2018. 

 

Saksframstilling: 

Vedlagte målsetting for brannvesenet ble vedtatt i styret 11.12.17, sak 17/29. Målsettingen er brukt 

som et styrende redskap gjennom året.   

 

Merknad og avvik til målsetting. 

 

1.2 Gjennomføring av 6 røyk- og kjemikaliedykkerøvelser 

Samtlige røyk- og kjemikaliedykkerøvelser er gjennomført, men momentet «skarp» øvelse på 

kjemikalievern er ikke gjennomført.  

Bakgrunnen for det er mangel på muligheter for lovlig å slippe ut giftig kjemikalier. Det arbeides 

for tiden med å få laget en øvelsescontainer i samarbeid med industribrannvern i regionen. 

 

1.8 Brann- og redningsøvelse for dagkasernert styrke L7 

Punktet utgår etter ønske fra heltids utrykningsledere ved Farsund brannstasjon. Bakgrunnen for det 

er at de øver hver 4. uke på kveldstid med sitt vaktlag, hvor de øvrige består av deltids 

brannmannskap. I tillegg fungerer utrykningslederne som instruktører under øvelser ved deltids 

brannstasjoner i distriktet.  

 

3.2 Storvask av samtlige 13 brannstasjoner i distriktet 

Lokal stasjonsleder blir avlønnet med 3 timer hver 14. dag for sjekk av bil og brannmateriell samt 

utføre jevnlig vask av lokal brannstasjon/depot. I tillegg er det en målsetting å gjennomføre 

nedvasking av alle deltids brannstasjoner. Det er beklageligvis ikke gjennomført. 

  

5.2 – 5.23 Prosjekter 

Dette er prosjekter som skal gjennomføres innen utgangen av 2019 etter postalt tilsyn fra 

Arbeidstilsynet.  

Nytt balansert ventilasjonsanlegg på Farsund brannstasjon er ferdig installert og satt i drift.  

Byggeprosjekt med nytt vaske- og tørkerom samme sted er under bygging og blir ferdigstilt 

inneværende år. Arbeidet utføres av egne brannmannskap. 

Det foreligger krav om oppvarmet tilluft i fbm avtrekksventilasjon i garderobene på deltids 

brannstasjoner. Vi har jobbet en del med dette, og har nå funnet en enklere og bedre løsning, med et 

lite balansert ventilasjonsanlegg. For tiden gjennomfører vi et prøveprosjekt på Byremo 

brannstasjon, hvor vi ser svært gode resultat. Dette er en rimelig og bedre løsning enn opprinnelig 
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planlagt. Det gjenstår endelig godkjenning fra Arbeidstilsynet før vi kan iverksette installasjon av 

enkelt balansert ventilasjonsanlegg i alle garderober med deltids brannmannskap. 

 

Prosjekt med innredning av nye garderober etc på distriktets deltids brannstasjoner er på 

planleggingsstadiet. Planen er å få iverksatt og ferdigstilt tiltakene innen utgangen av 2019.  

 

6.2 Tilsyn med gassanlegg 

DSB og BvS gjennomførte felles tilsyn med gassanlegg i regionen i 2017, dermed ikke behov i 

2018. 

 

6.7 Arrangere kurs for personell med brannvernansvar 

Med bakgrunn i ny forskrift om brannforebygging, og annerledes jobbing med det forebyggende 

brannvernet, har Forebyggende avdeling ikke sett tilstrekkelig behov for å gjennomføre dette kurset 

siste året. 

 

6.9 Kontroll utsalgssted for fyrverkeri 

Salg av fyrverkeri var kun i løpet av et par dager i langhelg i romjulen. Med bakgrunn i svært bra 

resultat etter tilsyn ved salg av fyrverkeri i romjulen 2017, valgte vi å ikke bruke overtidsressurser 

for å gjennomføre tilsyn også i 2018.  

 

7.1 – 7.9 Feiing og tilsyn 

Feie 50 %, tilsyn i 25 % av fyringsanlegg. Dette målet ble ikke oppnådd pga ressursmangel, èn 

stilling som feier var vakant hele 2018. 

 

8.5 Medarbeidersamtaler 

Medarbeidersamtaler er stort sett gjennomført som planlagt, men det er avvik, da det gjenstår 3 

heltidsansatte. 

 

9.1 Nettbasert kurs for nytilsatte deltids brannmannskap 

Nettbasert kurs for nye deltids brannmannskap er ikke gjennomført med bakgrunn i den 

økonomiske situasjonen BvS var i sist høst. Det er tilstrekkelig at kurset blir tatt før de begynner på 

grunnkurs. 

 

9.4 Kurs i utrykningskjøring – kode 160 

Kurs i utrykningskjøring, kode 160, er gjennomført av 4 stk, mot planlagt 5. Bakgrunnen er den 

økonomiske situasjonen BvS var i sist høst. 

 

10.1 Teoriøvelse, innsatsledelse med samtlige i overordnet vakt i BvS: 

Vi har ikke hatt direkte teoriøvelser. Men vi har hatt mye annen relevant opplæring. 

Ledermøtet hver tirsdag, som inkluderer alle 4 innsatsledere, starter med gjennomgang og 

erfaringslæring av siste ukes hendelser. 

Alle innsatsledere har vært på befaring i tunnelprosjekt på Ljosland i Åseral sammen med lokale 

brannmannskap for orientering og læring i hht uønsket hendelse i anlegget. 

Alle innsatsledere har vært involvert i evaluering og ikke minst erfaringslæring fra alle sommerens 

skogbranner. Dette være seg evalueringsmøte med DSB i Oslo, 3 innsatsledere, evalueringsmøte i 

Kr.sand med Fylkesmannen, 2 innsatsledere, evalueringsmøte med ledelsen i Sivilforsvaret, alle 

innsatsledere.  

 

10.2 Gjennomføre felles ELS øvelse med øvrig brannbefal på Agder.  

Felles tabletop øvelse ble ikke gjennomført grunnet mye fokus på arbeid i egen organisasjon. 
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MÅLSETTING FOR BRANNVESENET SØR IKS 2018. 
 

 

BEREDSKAPSAVDELING: 

 16.11.17 Ansvarlig: Tidsfrist: Utført: 

1.0 Øvelse  

Heltidsansatte 

 

1.1 

Brann- og vanndykkerøvelse for kasernert vaktlag 

L1, utrykningsleder + 3 brannkonstabler. 

 

Beredskapsleder  

Mandag 

kl.8.30-15 

 

Ok  

 

1.2 

Det skal gjennomføres 6 røykdykkerøvelser, herav 

minst èn varm og èn skarp kjemikaliedykkerøvelse. 

 

Utrykningslederne  

 

2018 

Ok 

delvis 

 

1.3 

Utrykningsøvelse med et av følgende moment:  

Røyk/vanndykking, trafikkulykke, farlig gods.  

 

Utrykningslederne 

Hver 4. 

mnd. 

 

Ok  

 

1.4 

Samhandlingsøvelse mellom nødetatene, 

ambulanse, politi, brann. 3 emner X 3.  

 

Beredskapsleder  

 

2018 

 

Ok  

 

1.5 

PLIVO-aksjon resertifisering, samvirke politi, 

helse og brann. Politiet initierer. 

Politi / 

Beredskapsleder  

 

2018 

 

Ok  

 

1.6 

IUA - èn dags øvelse heltidsmannskaper L1. Emne: 

Sette ut Boombag, teste alt utstyr i olje-container, 

skimmere, pumper og FoxTail  

 

Beredskapsleder / 

brannsjef 

 

2018 

 

Ok  

 

1.7 

 

Planlegge øvelsesaktivitet for øvingsfelt i Farsund. 

Beredskapsleder / 

stasjonsleder L7 

Hvert 

kvartal 

 

Ok  

 

1.8 

Brann- og redningsøvelse for dagkasernert styrke 

L7. 

Beredskapsleder/ 

stasjonsleder L7 

 

Hver 4. uke 

 

Nei 

 

Deltidsansatte 

 

1.9 

Vaktlag i dreiende vakt, L5 og L7, har 1 times 

øvelse/gjennomgang av utstyr ved oppstart av vakt. 

 

Beredskapsleder  

 

2018 

 

Ok 

 

1.10 

6 øvelser à 2 timer per år for deltid brannkonstabler 

/ utrykningsledere inkl. innsatsøvelse punkt 1.11. 

 

I.J. Hansen 

 

2018 

 

Ok 

 

1.11 

Innsatsøvelse mot større objekt  

(§ 13 objekt, sykehjem, skole, bedrift). 

 

I.J. Hansen 

 

Årlig  

 

Ok  

 

1.12 

Alle røykdykkere har følgende røykdykkerøvelser; 

varm Farsund, kald Mandal, kald lokalt. 

 

I.J. Hansen 

 

Årlig  

 

Ok 

 

1.13 

Øvelse søk etter saknet person ved snøskred, 

brannmannskap Åseral sammen med Fig Åseral, 

minst hvert annet år, partallsår. 

Beredskapsleder / 

Sivilforsvaret  

 

 

Før påske 

 

Ok  

 

1.14 

2 innsatsøvelser for ansatte ved stasjonen Mandal 

L1, Lyngdal L5 og Farsund L7.  

Beredskapsleder / 

I.J. Hansen 

 

Vår / høst 

 

Ok  

 

1.15 

PLIVO-øvelse resertifisering av brannmannskap i 

vakt, samvirke politi, helse og brann. 

Beredskapsleder / 

I.J. Hansen 

 

høst 

 

Ok 

 

1.16 

2 t. PLIVO-øvelse med deltidsansatte brannmann-

skap uten vakt, en kveld info/trening med politi 

Beredskapsleder / 

politiet 

 

2018 

 

Ok 

 

1.17 

Alle øvelser, heltid og deltid skal ha momenter for 

bruk av samband/nødnett. 

Beredskapsleder  Hver øvelse 

 

 

Ok 

 

1.18 

Opplæring i overflateredning, 4 brannstasjoner, 8 

brannmannskaper per stasjon.  

 

I.J. Hansen 

 

Våren 2018 

 

Ok 

 

1.19 

IUA øvelse oljevern 3t, utlegg av lenser, oppankre 

L1, L2, L7, L8, M3 (ikke inkl. i fast lønn)  

Beredskapsleder / 

brannsjef 

 

2018 

 

Ok 

 

 2.0 Fysisk test 
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2.1 

Gjennomføre fysisk test av samtlige røykdykkere 

jfr. røykdykkerveiledningen.  

Beredskapsleder / 

adm. sjef 

 

Våren  

 

Ok 

 

3.0 Daglig drift 

 

3.1 

Biler, utstyr, bygninger og inventar underlagt HMS 

skal ha enhetlig kontrollintervall i hele BvS 

Beredskapsleder / 

adm. sjef 

 

Månedlig 

 

Ok 

3.2 Storvask av samtlige 13 brannstasjoner i distriktet Beredskapsleder  Årlig Nei 

 

4.0 Planer- og beredskap 

 

4.1 

Oppfølge kommunenes revisjon av ROS analyse 

som inkluderer brannvesenet.  

 

Brannsjef  

 

Fortløpende 

 

Ok  

 

4.2 

Videreføre arbeidet med innsatsplaner for § 13 

objekt samt tett trehusbebyggelse i regionen.  

Beredskapsleder / 

forebyggendeleder 

 

Fortløpende 

 

Ok  

 

4.3 

Videreføre arbeidet med tiltakskort for automatiske 

brannalarmanlegg i regionen. 

Beredskapsleder / 

forebyggendeleder 

 

Fortløpende 

 

Ok 

 

4.4 

Oppfølge samarbeid vedr skogbrannberedskap med 

styrene til skogeierlagene i regionen. 

Brannsjef /  

adm. sjef 

 

Mars 

 

Ok 

 

5.0 Prosjekter  

  

M4 Vigmostad 

   

 

5.1 

Etablere ny brannstasjon/depot på Vigmostad i 

Lindesnes. 

Brannsjef / 

beredskapsleder 

 

2018 

 

Ok 

  

L1 Mandal 

   

 

5.2 

Etablere nytt vaske- og tørkerom for røykdykker-

utstyr/utrykningsbekledning 

Brannsjef / 

beredskapsleder 

 

2018 

 

Delvis  

5.3 Avtrekksventilasjon fra verkstedhall  2018 Nei  

  

L2 Åseral 

   

5.4 Bygge nye garderober med dusj, brannalarm  2018/2019 Delvis  

5.5 Oppgradere ventilasjonsanlegg, oppvarmet tilluft  2018/2019 Nei  

  

L3 Konsmo 

   

5.6 Bygge nye garderober med dusj, brannalarm  2018/2019 Nei  

5.7 Installere avtrekksventilasjon, oppvarmet tilluft  2018/2019 Nei  

  

M3 Byremo 

   

5.8 Oppgradere ventilasjonsanlegg, oppvarmet tilluft  2018 Ok  

delvis 

  

L5 Lyngdal 

   

5.9 Bygge nye garderober med dusj, brannalarm  2018/2019 Nei  

5.10 Oppgradere balansert ventilasjonsanlegg  2018/2019 Nei  

  

L6 Birkeland, Hægebostad 

   

5.11 Bygge nye garderober med dusj, brannalarm  2018/2019 Nei  

5.12 Installere avtrekksventilasjon, oppvarmet tilluft  2018/2019 Nei  

5.13 Ny port til brannbil   2018/2019 Nei  

  

M6 Eiken 
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5.14 Oppgradere ventilasjonsanlegg, oppvarmet tilluft  2018 Nei  

  

L7 Farsund 

   

 

5.15 

Etablere nytt vaske- og tørkerom for røykdykker-

utstyr/utrykningsbekledning. 

  

2018 

Ok 

delvis 

 

5.16 

Nytt balansert ventilasjonsanlegg 2. etg samt i nytt 

vaske- og tørkerom. 

  

2018 

 

Ok  

5.17 Punktavsug for høytrykksvasker.  2018 Nei  

  

M7 Vanse, Farsund 

   

5.18 Prosjektere og kostnadsberegne ny brannstasjon på 

Vanse i Farsund. 

Brannsjef / 

beredskapsleder 

 

2018/2019 

 

Nei  

  

L8 Åmot, Kvinesdal 

   

5.19 Oppgradere eksisterende ventilasjonsanlegg  2018 Nei  

5.20 Punktavsug for høytrykksvasker  2018 Nei  

  

M8 Kvinlog 

   

5.21 Oppgradere ventilasjonsanlegg, oppvarmet tilluft  2018 Nei  

  

L9 Marnardal 

   

5.22 Oppgradere ventilasjonsanlegg, oppvarmet tilluft  2018 Nei  

 

 

 

M9 Bjelland 

   

5.23 Reparere / ny garasjeport  2018 Nei  

  

Feieravdeling 

   

 

5.24 Ombygging / oppussing av dusj, garderober og 

vaskerom Mandal. 

 

Leder feieravdeling 

 

2018 

 

Ok 

 

FOREBYGGENDE AVDELING 

6.0 Brannforebyggende tiltak 

Punktene under, 6.1 – 6….. har utdypende forklaring i «Plan over aktuelle brannverntiltak» som vil 

bli behandlet av styret på første møte i 2018.   

 

6.1 

Gjennomføre tilsyn etter brannlovens §13 i 

særskilte brannobjekt.  

 

Leder forebyggende  

Gjennom 

året 

 

Ok 

 

6.2 

 

Tilsyn på gassanlegg innmeldt til DSB. 

 

 

Fastsatt av 

DSB 

 

Nei  

 

6.3 

Gjennomføre informasjon- og øvelse for ansatte 

ved kommunale omsorgssenter etter forespørsel. 

 

 

 

2018 

 

Ok 

 

6.4 

Undervisning i brannvern ved samtlige 6. klasser i 

regionen i samarbeid med DLE. 

 

 

 

2018 

 

Ok 

 

6.5 

Støtte ved øvelse / opplæring av beboere i vernet 

trehusbebyggelse i Loshavn og Svinør. 

 

Stasjonsleder L7 / 

Leder forebyggende 

2018  

Ok 

 

6.6 

Bistand ved brannøvelser for næringslivet mot 

betaling. 

 

 

 

Fortløpende 

 

Ok 

6.7 Arrangere kurs for personell med brannvernansvar  Våren Nei 

 

6.8 

Brannvernuke iverksatt av DSB blir fulgt opp 

lokalt. Det inkluderer besøk i barnehage. 

 

 

 

September 

 

Ok 

6.9 Kontroll av utsalgssteder/lager for fyrverkeri  Romjulen Nei  
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6.10 

Forebyggende tiltak rettet mot flatebrenning. Info 

via landbrukskontor og media  

Brannsjef /  

leder forebyggende 

 

Våren 

 

Ok 

 

6.11 

Det skal iverksettes tiltak mot risikoutsatte grupper, 

rus, psykiatri, barnevern, hjemmeboende eldre, 

innvandrere etc. Hvilke tiltak vil ROS analyse 

avgjøre. 

 

Leder forebyggende 

 

2018 

 

Ok 

 

FEIERAVDELING  

 

7.0 Feiing- og tilsyn utføres av egne ansatte feiersvenner og feiermester på entreprise 

 

7.1 

Audnedal totalt 816 fyringsanlegg: 

Feie 50 %    = 408 fyringsanlegg  

Tilsyn 20 % = 160 fyringsanlegg 

 

Leder feieravdeling 

 

2018 

 

Ok 

delvis 

 

7.2 

Farsund totalt 3.846 fyringsanlegg: 

Feie 35 %    = 1.346 fyringsanlegg  

Tilsyn 20 % =    770 fyringsanlegg 

  

2018 

 

 

Ok 

delvis 

 

7.3 

Hægebostad totalt 713 fyringsanlegg: 

Feie 50 %    = 357 fyringsanlegg 

Tilsyn 20 % = 143 fyringsanlegg 

  

2018 

 

 

Ok 

delvis 

 

7.4 

Kvinesdal totalt 2.168 fyringsanlegg: 

Feie 50 %    = 1.084 fyringsanlegg 

Tilsyn 20 % =    434 fyringsanlegg 

  

2018 

 

 

Ok 

delvis 

 

7.5 

Lindesnes totalt 2.166 fyringsanlegg: 

Feie 35 %    = 758 fyringsanlegg 

Tilsyn 20 % = 433 fyringsanlegg 

  

2018 

 

 

Ok 

delvis 

 

7.6 

Lyngdal totalt 2.738 fyringsanlegg: 

Feie 35 %    = 958 fyringsanlegg 

Tilsyn 20 % = 548 fyringsanlegg 

  

2018 

 

 

Ok 

delvis 

 

7.7 

Mandal totalt 6.129 fyringsanlegg: 

Feie 35 %    = 2.145 fyringsanlegg  

Tilsyn 20 % = 1.226 fyringsanlegg 

  

2018 

 

 

Ok 

delvis 

 

7.8 

Marnardal totalt 1.060 fyringsanlegg: 

Feie 50 %    = 530 fyringsanlegg 

Tilsyn 20 % = 264 fyringsanlegg 

  

2018 

 

 

Ok 

delvis 

 

7.9 

Åseral totalt 505 fyringsanlegg: 

Feie 50 %    = 253 fyringsanlegg 

Tilsyn 20 % = 100 fyringsanlegg 

  

2018 

 

 

Ok 

delvis 

 

7.10 

Åseral kommune har vedtatt at fritidsboliger 

tilknyttet vei, vann og kloakk skal feies hvert 4. år 

  

¼ årlig 

 

Ok  

 

7.11 

Det foretas selvkostberegning i hht krav i Brann- 

og eksplosjonsvernloven for Feieravdelingen  

 

Brannsjef  

 

2018 

 

Ok  

 

 

7.12 

Ny forskrift krever ROS analyse for vurdering av 

hyppighet for feiing og tilsyn av fyringsanlegg. 

Gruppe nedsatt fra alle brannvesen på Agder som 

jobber med å utarbeide felles ROS analyse.  

 

Leder feieravdeling 

 

2018 

 

Ok  

 

HMS / KOMPETANSEHEVING 

 

8.0 HMS – arbeid 

8.1 Oppfølging av overordnet HMS arbeid Adm. sjef Fortløpende Ok 

  Beredskapsleder/   
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8.2 

Gjennomføre vernerunde på brannstasjoner. 

Ledelse, verneombud og lokal stasjonsleder deltar.  

adm. sjef / 

verneombud 

Årlig Ok 

 

8.3 

Helsesjekk personell i hht Røykdykkerveiledning 

og froskemenn i hht forskrift. 

 

Adm. sjef 

 

Etter plan 

 

Ok 

 

8.4 

Brannsjefen skal gjennomføre medarbeidersamtale 

med avdelingsledere. 

 

Brannsjef  

 

Årlig 

 

Ok  

 

8.5 

Avdelingslederne skal gjennomføre 

medarbeidersamtale med heltidsansatte. 

 

Avd. ledere 

 

Årlig 

Ok 

delvis 

 

8.6 

Holde fokus på rapportering, oppfølging av 

arbeidsordrer, avviksmeldinger og internkontroll. 

 

Ledergruppen 

 

Månedlig 

 

Ok 

 

8.7 

Adm.sjef, leder beredskap og brannsjef har årlig 

dialogmøte med alle talspersoner for brannmann-

skapene. Tar opp / løser utfordringer.  

Adm. sjef 

Beredskapsleder 

Brannsjef  

 

Høsten 

 

Ok 

 

8.8 

Øvingsutvalget skal planlegge øvelser på 

overordnet nivå i BvS, innspill på tema etc. 

 

Brannsjef 

Januar / 

september 

 

Ok 

 

9.0 Kompetanseheving 

 

9.1 

Nettbasert kurs i brannvern ved NBSK for 

nytilsatte deltids brannkonstabler. 

Beredskapsleder / 

adm. sjef 

 

2018 

 

Nei 

 

9.2 

Gjennomføre regionalt beredskapskurs trinn 1 for 

12-14 deltid utrykningsledere.  

 

Beredskapsleder  

 

2018 

 

Ok 

 

9.3 

2 deltids brannmannskap skal gjennomføre 

opplæring kl C. Prioritert rekkefølge; L8.  

 

Beredskapsleder  

 

2018 

 

Ok 

 

9.4 

5 heltid/deltid brannmannskap skal gjennomføre 

opplæring kode 160 (utrykningskjøring). Prioritert 

rekkefølge; L1, M6, L5, L7, L8 

 

Beredskapsleder  

 

2018 

 

Ok 

delvis 

 

LEDELSE 

 

10.0 Brannsjefen 

 

10.1 

Teoriøvelse Innsatsledelse med samtlige i 

overordnet vakt i BvS. 

 

Brannsjef  

Hvert 

kvartal 

Ok 

delvis 

 

10.2 

Gjennomføre felles øvelse med øvrig brannbefal på 

Agder. 

 

 

 

Våren 

 

Nei  

 

10.3 

Arbeide for felles: informasjon, fyrverkeri, table 

top øvelser skogbrann og oljevern, ELS, HMS, 

innkjøp, lønnsharmonisering. 

 

 

 

 

 

Fortløpende 

 

Ok  

 

10.4 

Ledergruppen, brannsjef, adm. sjef og 3 avdelings-

ledere har jevnlig møte for samhandling / ledelse.   

 

 

 

Ukentlig 

 

Ok  

 

10.5 

Jevnlig møter med utrykningsledere på 

brannstasjon L5 og L8.  

Brannsjef / 

beredskapsleder 

Hvert 

kvartal 

 

Ok  

 

10.6 

Årlig møte med utrykningsledere uten vakt, 

gjennomgang instrukser og tabletop øvelse. 

Brannsjef / 

beredskapsleder 

 

Våren 

 

Ok  

 

10.7 

Brannsjefens time med samtlige brannmannskaper 

i regionen. Serverer baguetter, kake og kaffe/brus. 

Adm. sjef / 

brannsjef   

 

Før jul 

 

Ok  

 

11.0 Styreleder/styret 

11.1 Det skal avholdes minst 4 styremøter årlig. Styreleder 2018 Ok 

11.2 Medarbeidersamtale med brannsjef. Styreleder Årlig Ok  

11.3 Egenevaluering av styret. Styreleder Desember  Ok  

11.4 Evaluere samarbeid mellom brannsjef og styret  Styreleder Årlig Ok  
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11.5 

Gjennomgang av drift og økonomisk situasjon per 

dato. 

 

Brannsjef  

Hvert 

styremøte 

 

Ok  
Brannstyresaker/målsetting 2018 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-15 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 17.06.2019 

Avgjøres av styret 
 

 

 

PLAN OVER AKTUELLE BRANNVERNTILTAK, HERUNDER 

GJENNOMFØRING AV TILSYNET I 2019. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Styret godkjenner plan for brannverntiltak 2019. 

 

 

 

Trykte vedlegg: 

Plan over aktuelle brannverntiltak 2019 

 

 

Saksframstilling: 

Brannlovens §11 definerer hva brannvesenets ansvarsområder for det forebyggende arbeidet er. 

Brannvesenet skal gjennomføre en rekke brannforebyggende oppgaver, bl.a.:  

 

Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 

brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker. 

Gjennomføre brannforebyggende tilsyn 

Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 

transport av farlig gods på veg og jernbane. 

 

ROS-analyse for BvS  

Seksjonsleder for forebyggende avdeling, Torbjørn Høyland og branningeniør Lisa Flage, har fått 

mandat til å gjennomføre en ROS analyse for hendelser vi har i regionen. Denne prosessen er 

oppdelt i 2 deler. Del 1 er ROS analysen med tilhørende scenarioanalyser. Del 2 består av (a) 

forebyggendeanalyse og (b) beredskapsanalyse. Disse analysene skal danne grunnlaget for en 

risikorelatert dokumentasjon av brannvesenet og skal kunne brukes som beslutningsgrunnlag av 

brannvesenets dimensjonering og forebyggende tiltak.  

 

 
Vedlagt er plan for brannverntiltak, herunder gjennomføring av tilsyn 2019, for forebyggende- og 

feieravdelingen.  
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1.0 PLAN OVER AKTUELLE BRANNVERNTILTAK 2019 
I henhold til brannloven §13 skal brannsjefen eller kvalifisert personell uttatt av brannsjefen utføre 

brannteknisk tilsyn av bygninger, områder m.v., for å påse at disse er sikret mot brann etter 

gjeldende bestemmelser, og for å føre tilsyn med forhold som har betydning for brannsikkerheten 

og for redning og slokking i branntilfelle. 

Jfr. forskrift om brannforebygging §14, skal brannvesenet/kommunen kartlegge sannsynlighet for 

brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. 

Herunder skal brannvesenet kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å 

omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange 

menneskeliv. 

  

1.1 Hvorfor skal kommunen kartlegge risikoen for brann? 
Grunnlaget for et systematisk brannsikkerhetsarbeid er kunnskap om sannsynligheten for at det skal 

oppstå brann og hvilke konsekvenser brann kan gi for kommunen. 

Kunnskap krever korrekt informasjon og analyse. Det lokale risikobildet gir grunnlag for 

prioritering, planlegging og gjennomføring av egnede tiltak. 

 

1.2 Hvordan kan risikoen for brann kartlegges? 
Kommunen har en plikt til å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. § 9 i brann- og 

eksplosjonsvernloven. Denne analysen vil være utgangspunkt for kartleggingen regulert i forskrift 

om brannforebygging §14. Kartleggingen må omfatte områder både innenfor og utenfor kommunen 

som kan ha betydning. Målet med kartleggingen er å forutse fremtidige branner i kommunen. 

Kartleggingen må imidlertid i stor grad baseres på historiske data. 

Kartleggingen må ta utgangspunkt i etablert kunnskap om risikogrupper, og forutsetter at 

kommunen gjennomfører lokale undersøkelser så langt det er nødvendig for å vurdere egnede tiltak 

mot disse gruppene. Plikten rekker imidlertid ikke så langt at kommunen må kartlegge 

enkeltpersoner som har en særskilt risiko for å omkomme eller bli skadet i brann. 

 

I de fleste kommuner er det ikke nok hendelser til at det gir et selvstendig grunnlag for å fastsette en 

statistisk brannfrekvens, men nasjonal ulykkesstatistikk og andre data vil vanligvis ha 

overføringsverdi til den enkelte kommune. Denne statistikken må imidlertid korrigeres for lokale 

forhold. Til dette må kommunen ha tilstrekkelig oversikt og informasjon om brannobjekter og 

risikogrupper til å vurdere lokale forhold. 

Også konsekvensene kan beregnes med utgangspunkt i nasjonale data om tidligere branner. Noen 

kommuner er imidlertid mer sårbare for tap av særskilte verdier, som for eksempel kulturhistoriske 

bygningsmiljø og viktig infrastruktur. 

 

1.3 Hvorfor skal kommunen planlegge det forebyggende arbeidet? 
Planlegging vil si å tenke gjennom og organisere aktiviteter for å nå målene for brannvernet. 

Planlegging sørger for at ressursene brukes der de gjør størst nytte. 

 

1.4 Hvordan kan det forebyggende arbeidet planlegges? 
Målet med planleggingen er å organisere aktivitetene i det forebyggende arbeidet slik at de 

tilgjengelige ressursene blir brukt der de gjør størst nytte. Nasjonale føringer gjennom 

stortingsmeldinger etc. skal hensyntas. 

Planleggingen må bygge på inngående kjennskap til det lokale risikobildet og til ressursene som kan 

benyttes i det forebyggende arbeidet. Både interne og eksterne ressurser skal inkluderes. 

Planleggingen bør derfor skje sammen med naturlige samarbeidspartnere, som for eksempel 

nødetater, kommunale virksomheter (planetaten, bygningsetaten, helse og omsorgssektoren, 

skolesektoren etc.) og nabobrann- og redningsvesen, det lokale eltilsyn, andre tilsynsmyndigheter 

og andre som kan eller antas å kunne bidra til å redusere risikoen for brann. Samarbeidsbegrepet må 

forstås vidt og er en viktig nøkkel for å lykkes i det forebyggende arbeidet. 
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Kommunen/brannvesenet har en betydelig frihet ved valg av satsingsområder og tiltak, men 

prioriteringen og begrunnelsen for valgene må være basert på de formål forskriften skal ivareta. 

Samarbeid om planleggingen mellom interne og eksterne aktører vil ofte gi stor gevinst. 

 

1.5 Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 

Kommunen/brannvesenet skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende 

arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om 

risikoen for brann. 

  

1.6 Hvorfor er det krav til gjennomføringen av tiltak mot brann? 
I den daglige driften blir brann- og redningsvesenet stilt overfor en rekke utfordringer, muligheter 

og valg. Som regel bør beslutningene som tas og tiltakene som gjennomføres være styrt av planen 

for det forebyggende arbeidet. Kommunen/brannvesenet må samtidig være fleksibel og respondere 

på nye opplysninger om risikoen for brann. 

 

1.7 Hvordan kan tiltakene gjennomføres? 
Formell forankring av planen på alle nivåer i kommunen er viktig for å sikre at gjennomføring og 

resultater etterspørres. Oppgaver, ansvar og myndighet må avklares og formidles til aktørene. 

Det bør utarbeides og iverksettes rutiner som sikrer konsekvent gjennomføring av planen. 

Kommunen/brannvesenet bør også ha rutiner for oppfølging av hendelser, bekymringsmeldinger og 

lignende som gir ny kunnskap om risikoen for brann. Oppfølgingen må ikke nødvendigvis være å 

gjennomføre tilsyn, men tilsyn kan være ett av flere mulige tiltak. Hjemmel for å kunne 

gjennomføre tilsyn i objekter som ikke er særskilte brannobjekter, fås ved enkeltvedtak eller lokal 

forskrift, ref. brann- og eksplosjonsvernloven § 13. 

Gjennomføringen av planen skal evalueres jevnlig og ved relevante hendelser.  

 

2.0 Særskilte brannobjekt § 13 

Brannlovens § 13 pålegger kommunen/brannvesenet å identifisere og føre fortegnelse over 

byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv 

eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. 

 

Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, 

tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for 

gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats. 

Brannvesenet skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn med 

byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og 

hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp. 

Kommunestyret/brannvesenet selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det 

skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. 

Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter. 

 

2.1 Særskilte brannobjekt er inndelt i 3 kategorier: 

 

a. byggverk eller områder hvor brann kan medføre tap av mange liv 

b. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den 

virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, 

eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser 

c.    viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 
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2.1.1 Særskilt brannobjekt gruppe a 

De viktigste objektene er i gruppe a, bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange 

liv. Dette er gjerne bygninger eller områder hvor det oppholder seg et større antall mennesker så 

som sykehus, sykehjem, omsorgssenter og lignende. Videre kommer hoteller og andre 

overnattingssteder, barnehager, undervisningslokaler og andre forsamlingslokaler.  

 

2.1.2 Særskilt brannobjekt gruppe b 

Objekter av type b omfatter bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin 

beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for 

stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser.  

 

2.1.3 Særskilt brannobjekt gruppe c  

Objekter av gruppe c er viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg. Både i stortingsmelding nr 41 

fra 2000-2001 og nr 35 fra 2008-2009 defineres det som en nasjonal målsetting at branner med tap 

av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke skal forekomme. 

 

2.1.4 Frekvens på tilsyn i hhv kategori – a, b og c objekt 

Frekvens på tilsyn var tidligere hvert år for bygninger i kategori a og b, bygninger i kategori c, 

viktige kulturhistoriske bygninger var hvert 4. år. I ny forebyggende forskrift, med virkning fra 

2016, skal både hyppigheten og gjennomføringen av tilsynet være basert på risiko.  

 

2.1.5 Ytterligere sikringstiltak og beredskap § 14  

Brannvesenet kan pålegge nødvendige brannverntiltak i enkelttilfeller for ethvert byggverk, opplag, 

områder, tunneler m.m. Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge eier av ethvert byggverk, opplag, 

områder, tunneler m.m som anses å utgjøre en ekstraordinær risiko innen kommunen, å etablere en 

egen brann- og ulykkesberedskap, eller bekoste og vedlikeholde en nødvendig oppgradering av det 

kommunale brannvesen. 

 

2.2 Systemrettede tilsyn 

I Forskrift om brannforebygging er det åpnet for systemrettede tilsyn. Disse fokuserer på eier av 

objektet og eiers rutiner for å tilse at brannsikkerheten er innenfor et akseptabelt nivå. I forskriften 

er det ønskelig at tilsynsformen skal rettes mer og mer inn mot eier, eksempelvis 

sentraladministrasjonen i kommunen, og ikke mot det enkelte objektet.  

 

Enkelte objekteiere har særskilte brannobjekter innenfor områdene til flere brannvesen, eksempel 

vis kraftstasjoner tilhørende Agder Energi, fylkeskommunale bygninger etc. I den forbindelse har vi 

et samarbeidprosjekt mellom BvS, Setesdal brannvesen, Kristiansandsregionen brann- og redning 

(KBR), Østre Agder Brannvesen (ØABV) og Grimstad brannvesen. Gruppen søker å finne områder 

hvor det kan gjennomføres tilsyn i fellesskap opp i mot eiere med objekter i flere kommuner.  

 

2.3 Tilsyn på gassanlegg innmeldt til DSB 

Jfr forskrift om håndtering av farlig stoff har kommunen/brannvesenet kontrollmyndighet på anlegg 

med farlig stoff. BvS gjennomfører kontroll av anlegg som inngår i særskilte brannobjekt. DSB gir 

føringer for tilsynsaktiviteter opp i mot grupper av gassanlegg. 

 

2.4 Tilsyn med landbruksbygninger 

I samarbeid med Mattilsynet og Arbeidstilsynet gjennomfører BvS tilsyn mot større 

landbruksbygninger. Dette tilsynet blir gjennomført med hjemmel i internkontrollforskriften. Dette 

er et vellykket samarbeid, frekvens på tilsyn blir styrt av Mattilsynet. 
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2.5 Campingplasser – utbygging av spikertelt 

BvS har foretatt en registrering av alle kjente campingplasser i våre 9 kommuner, totalt 20 

campingplasser er besøkt, aktivitet og forhold er registrert. Det er utarbeidet en rapport som viser at 

det i vår region er tett på 1000 campingvogner som er permanent plassert. Halvparten av disse er 

påmontert spikertelt eller Iso-camp uten at det er søkt kommunen om tillatelse etter Plan og 

bygningsloven. BvS har hatt møte med lederne for byggesak i kommunene og orientert om 

forholdet. I tillegg er det sendt brev til kommunene dette gjelder, med oppfordring om at det ryddes 

opp i forholdet.  

 

   
Foto BvS: Eksempel på campingplass med spikertelt Foto Anders Martinsen 

 

Direktoratet for byggkvalitet har nå utarbeidet nytt regelverk for campingplasser som trer i kraft 1. 

juli 2019. BvS har avventet arbeidet med spikerteltsakene i påvente av dette. Nytt regelverk gir 

klare føringer for avstand mellom boenheter, størrelse på boenhetene, høyde etc.  

Oppfølging av tidligere tilsyn av campingplasser med campingvogn/spikertelt vil bli gjenopptatt 

etter 1. juli. 

 

2.6 Tverretatlig kontrollinstans 

Mandal bystyre har vedtatt følgende alkoholpolitisk retningslinje: 

”Før skjenkebevilling kan gis, skal det innhentes uttalelse fra Brannvesenet Sør IKS, og det må ikke 

foreligge vesentlige brudd på brannbestemmelser.”   

Alle søknader om skjenkebevilling i Mandal kommune blir oversendt BvS for behandling 

vedrørende brannsikkerhet i objektet.  

Ved søknad om skjenkebevilling fra steder som ikke sorterer inn under brannlovens § 13, vil det bli 

foretatt et enklere tilsyn hvor følgende vil bli vektlagt: 

Dokumentasjon, rømningsveier, organisatoriske tiltak, slokkeutstyr, brannvernopplæring og tillatt 

persontall til stede i lokalet.    

 

3.0 Brann med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier 
Både i stortingsmelding nr 41 fra 2000-2001 og nr 35 fra 2008-2009 defineres det som en nasjonal 

målsetting at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke skal forekomme. Tett 

verneverdig trehusbebyggelse er inkludert i denne målsettingen.  

I Agder-fylkene er den tette verneverdig trehusbebyggelsen konsentrert i byene langs kysten, samt 

flere gamle uthavner. 

De eldre trebygningene er oppført i tider med en annen lovgivning enn dagens krav. Det er derfor et 

varierende nivå på brannsikkerheten. Bebyggelsen kjennetegnes ofte med korte avstander mellom 

bygningene, utette gjennomføringer og takutstikk, dører og vinduer som ikke tilfredsstiller dagens 

brannkrav, og store useksjonerte loft som kan medføre en rask brannspredning. 

Brannsikkerheten til det enkelte hus i tett trehusbebyggelse avhenger i relativt stor grad av hvor 

brannsikker resten av bebyggelsen i området er, og denne gjensidige avhengigheten er et viktig 

poeng. 

 

I BvS regionen er det registrert 14 områder med tett, verneverdig trehusbebyggelse. I forbindelse 

med dette blir det initiert brannforebyggende tiltak rettet mot disse. Det samarbeides med Agder 

Energi med felles tilsyn i tett, verneverdig trehusbebyggelse.  
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3.1 Hva slags områder inngår i tett trehusbebyggelse? 

Områdene med verneverdig tett trehusbebyggelse er valgt ut etter følgende kriterier: 

1. Det er gjennomgående trehus i området. 

2. Bebyggelsen er ansett som verneverdig. 

3 Bebyggelsen skal hovedsakelig være bygget før 1900-tallet, men kan også være nyere 

trebebyggelse med spesielle kulturhistoriske verdier. 

4 Et område har normalt ikke færre enn 20 bygninger. 

5. Avstanden mellom bygningene er overveiende mindre enn 8 meter. 

6. Vindlast og topografi har vært tillagt vekt. 

 

Den tette trehusbebyggelsen fordeles på 3 kategorier:  

 

3.1.1 a. Bysentrum 

I Sørlandsbyene utgjør den tette trehus-bebyggelsen bykjerne. Dette i seg selv utgjør en stor 

brannrisiko, med høy aktivitet, spesielt i sommerhalvåret, med mange restauranter, puber, 

forretninger og et yrende folkeliv. 

I de mest sentrumsnære områdene bor ikke mange mennesker. Etter stengetid for puber og 

restauranter er området nærmest folketomt. Eneste mulighet for å oppdage brann er 

brannalarmanlegg basert på røykdetektorer med direkte varsling til brannvesenet. 

 

3.1.2 b. Boligområde 

I flere kommuner består hele boligområder av tett trehusbebyggelse. Mange er selveie boliger hvor 

familiene har hatt eiendommen i generasjoner, med et bevisst forhold til bomiljø. 

De senere år har vi registrert at flere større bygninger, spesielt i sentrumsnære områder, er kjøpt opp 

av investorer med tanke på utleie. Bygningene er ombygget innvendig, delt opp i flere 

leiligheter/hybler. Flere av beboerne har ikke noe forhold til det unike miljøet de bor i. 

 

3.1.3 c. Uthavn  

Gamle uthavner langs kysten var før i tiden travle handelssted med forretning, tollbod og egen 

skole. De fleste uthavnene er nå fraflyttet. Her benyttes bebyggelsen stort sett som ferieboliger. 

Eierne er opptatt av å ta vare på det unike miljøet de disponerer.  

 

3.1.4 Sannsynlighet og konsekvens 

Det foreligger ikke noen offisiell statistikk på hyppighet av brann i tett trehusbebyggelse i forhold 

til øvrig bebyggelse. Men vår erfaring tilsier at det brenner oftere i den tette trehusbebyggelsen i 

sentrumsnære områder enn i bebyggelsen for øvrig. Dette har flere årsaker, bruken av området, 

restauranter, puber med yrende folkeliv, søppelhåndtering, overfylte søppeldunker inntil husvegg, 

samt påsatte branner.  

En brann i tett trehusbebyggelse har et stort potensial til hurtig spredning, noe som kan føre til 

områdebranner. Konsekvensen av brann i disse miljøene kan medføre tap av uerstattelige 

miljømessige og kulturhistoriske verdier. 

 

3.1.5 Risikoreduserende tiltak 

Å sikre eldre verneverdig trebebyggelse er en stor og kontinuerlig oppgave, som krever at ulike 

aktører samarbeider om å finne langsiktige løsninger for å hindre områdebranner. Eier har ansvar 

for å sikre sin egen bygning. Men det er en utfordring at det ikke er klart hvem som har ansvar for å 

innføre tiltak som forhindrer brannspredning mellom hus og mellom kvartaler, altså ansvaret for 

brannsikring av bebyggelsen som en helhet. Utfordringen er å få fellesskapet til å tenke på 

brannsikring i et mer utvidet perspektiv enn det man er vant til. 

Det vil være flere tiltak som er aktuelle for å oppnå en reduksjon av risiko knyttet til branner 

innenfor dette området, tiltakene vil være av organisatorisk og teknisk art. 
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3.1.6 Ansvar for oppfølging 

1. Kommune – eierforhold / politisk forankring  

2. Vel-forening 

3. Eier av bygning 

4. Brannvesen  

 

3.1.7 Andre aktører 

 Riksantikvar 

 Fylkeskonservator 

 

3.1.8 Områder i kategorien verneverdig tett trehusbebyggelse 

 

Område Kommune Status Nr. 

Borhauggarden Farsund Ikke påbegynt 12 

Feda Kvinesdal Påbegynt  

Gahre Lindesnes Ikke påbegynt 3 

Korshavn Lyngdal Ikke påbegynt 10 

Loshavn Farsund Ferdig 11 

Reme Lindesnes Ikke påbegynt 2 

Sanden Mandal Ikke påbegynt 5 

Støkkan Mandal Ikke påbegynt 6 

Svinør Lindesnes Ferdig 8 

Sælør Lyngdal Ikke påbegynt 9 

Tranggata Mandal Ferdig  7 

Vestersiden Farsund Ikke påbegynt 13 

Øvrebyen Mandal Ferdig 4 

Åvik Lindesnes Ikke påbegynt 1 

 

4.1 Risikoutsatte grupper    

Mange branner starter hos grupper i samfunnet med lav boevne. Brannvesenet setter fokus på disse 

gruppene for å se på muligheter for å høyne brannsikkerheten her. Dette arbeidet må gjennomføres i 

samarbeid med helsetjenesten og institusjoner i kommunene. 

 

4.1.1 Konkrete tiltak mot risikoutsatte grupper 

Det finnes en del tekniske løsninger og hjelpemiddel på markedet. Et problem kan være at de ikke 

er særlig allment kjent, et annet kan være at de er kostbare. Eksempler på dette er boligsprinkling, 

mobile vanntåkeanlegg, komfyrvakt, røykvarslere tilknyttet trygghetsalarm etc. 

 

4.2 Motivasjons- og informasjonstiltak 

Det skal gjennomføres motivasjons- og informasjonstiltak om fare ved brann, brannverntiltak og 

opptreden i tilfelle brann. Tiltakene skal rettes mot allmenheten generelt, og spesielt mot særlig 

utsatte grupper. 

Brannvesenet skal opprette og vedlikeholde en nær kontakt med skoler, institusjoner, foreninger, 

lokale media og bedriftsbrannvern/industrivernet. 

 

4.3 Forebyggende tiltak mot skogbrann 

Brannvesenet blir hvert år påført store ekstra utgifter til utrykning i forbindelse med bruk av ild 

utendørs, grass- og lyngsviing.  

Brannvernlovgivningen med forskrifter regulerer krav til denne type virksomhet. Men holdningen, 

spesielt i deler av regionen, er at ”alle” kan brenne fritt vilt. Det arbeides kontinuerlig med 
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holdninger på området. 

 

En stor utfordring i tiltak mot skogbrann er å formidle 

informasjon til utenlandske turister som kommer til regionen. I 

den anledning vil brannvesenene på Agder sammen med 

Fylkesmannens beredskapsavdeling gjøre framstøt mot Statens 

vegvesen for at det monteres opplysningsskilt langs hoved 

ferdselsårene i perioder ved ekstrem tørke og stor skogbrannfare. 

Skiltene skal være på flere språk.  
 

 

Foto: Viser opplysningsskilt brukt i Setesdal 
 

Dersom behov, vil det bli satt opp plakater på strategiske plasser i kommunen med info om 

bålforbud. Ved ekstrem tørke vil vi også følge opp med informasjon til media samt vår egen og 

eierkommunenes nettsider.  

Brannvesenene på Agder vil også sammen oppfordre ferjeselskapene om at det blir informert på 

ferjene inn til Norge om forbud mot bålbrenning i eller i nærhet av skog og annen utmark. 

 

Lokalt i regionen har vi dialog med styrene til skogeierlagene, vi vil også kontakte lokale Jeger og 

fiskeforeninger for info om bålbrenning etc. 

 

5.0 Øvelse på kommunale institusjoner / omsorgssentre 

På forespørsel fra kommunale pleie og omsorgsinstitusjoner bistår brannvesenet med brannøvelser 

og opplæring av ansatte. 

 

5.1 Opplæring av 6. klasse 

Samtlige 6. klassinger får tilbud om opplæring innen brannvern og farer forbundet med strøm. Dette 

er et opplegg som gjøres i samarbeid med Agder Energi og som har holdt på i mange år. Her har vi 

to skoletimer hvor vi kombinerer brannteori og elteori, sammen med praktisk bruk av håndslokkere. 

Dette gir hvert år mellom 6 og 700 elever erfaring i bruk av håndslokker.   

 

5.2 Bjørnis 

Bjørnisprosjektet startet som et lokalt initiativ i Trøndelag brann- og redningstjeneste, men har med 

tiden utviklet seg til å bli en nasjonal satsning, og jobber nå med barn i hele landet som målgruppe. 

Det hele begynte med at de brukte Bjørnis som verktøy når de møtte barn i forbindelse med branner 

og ulykker, men har de siste årene utviklet seg til å bli en ressurs i barnehagenes 

brannvernopplæring og brannvesenets forebyggende arbeid.  

 

Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og har gode råd om 

brannvern til alle. Møtet mellom Brannbamsen Bjørnis og barna er magisk. Kontakten som oppstår, 

gir brannvesenet unike muligheter til å kommunisere med barn. 

I 2018 bestemte BvS seg for å satse på dette prosjektet. Fra før av har vi liggende en større mengde 

med små Flammbært bamser som vi kaller trøste Flammbært. På alle våre stasjoner ligger det minst 

i en av bilene, en kasse med 3 stk. trøste Flammbært, som vi kan dele ut til barn som blir berørt av 

branner eller andre ulykker.  

 

Høsten 2018 kom Bjørnis med et nytt nasjonalt undervisningsopplegg for barnehager. Materiellet 

for barnehagen består av 3 pakker, som er: 

 Grunnnpakken: består av en flipover i A2-format med 10 ulike temaplansjer. Den ene siden 

viser et stort bilde der Bjørnis illustrerer et tema, mens baksiden gir hjelp og instruksjoner til 

den voksne som holder opplæringen. Hvert tema har tre vippekort som forsterker læringen. 
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Grunnpakken er gratis, begrenset til 1 stk. per barnehage. Merk at fraktkostnad på 77 kroner 

tilkommer. 

 Brannvernpakken: La barna ta med Bjørnis hjem! Brannvernpakken for barnehager består av 

en ryggsekk, en Bjørnisbamse og permen "Brannvernboka”. Opplegget er laget med tanke 

på at barn kan få låne med seg Bjørnis hjem etter tur. I permen er det nyttig informasjon til 

foreldre, og en enkel sjekkliste barn og foreldre kan gå gjennom sammen. I tillegg har 

permen “blogg”-ark, der man kan skrive kort om hva Bjørnis har fått oppleve på 

hjemmebesøk. Og selvsagt får barna Bjørnisdiplom som takk for besøket og 

brannvernsjekken. Brannvernpakken koster 849 kroner. 

 Totalpakken: I totalpakken får dere både flipover, ryggsekk, Bjørnisbamse og permen 

"Brannvernboka" samlet, levert i en praktisk oppbevaringskoffert. Totalpakken koster 995 

kroner 

Høsten 2018 sendte vi ut informasjonsbrev til alle 61 barnehagene i regionen at dersom barnehagen 

ønsket besøk av BvS våren 2019, så måtte de bestille brannvernpakken eller totalpakken, og kjøre 

opplegget med at barna har Bjørnis med hjem for å sjekke brannsikkerheten hjemme. 33 barnehager 

bestilte en av disse pakkene, i tillegg bestilte 8 barnehager grunnpakken. Når vi i mai måned 

besøkte barnehagene oppfattet vi at barna i barnehagene som hadde kjørt opplegget som de skulle, 

hadde god kunnskap om brannsikkerhet. Dessverre var det noen av barnehagene som ikke kjørte 

opplegget som avtalt, med å sende Bjørnis med hjem med barna. I disse barnehagene merket vi at 

samtlige barn ikke hadde noe forståelse for brannsikkerhet.  

 

Det må nevnes at vi enda ikke har fått tid til å evaluere opplegget, men Lisa Flage og Kristoffer B. 

Salvesen fra BvS som gjennomførte opplegget var veldig godt fornøyde i de barnehagene som 

hadde kjørt opplegget. Her fikk de flere ganger høre om barn som fikk rømningstiger på deres rom, 

at ingen av røykvarslerne fungerte som de skulle og at brannslokningsapparatet stod på rødt så dette 

måtte byttes.  De ansatte var fornøyde og flere foreldre hadde sagt dette var supert opplegg, da de de 

aldri fikk satt av tid til å kontrollere brannsikkerheten i hjemmet. Når barna gjorde dette, så hadde 

de heller ikke noen grunn for å ikke rette opp i feil og mangler.  

 

5.3 Støtte ved øvelse i Loshavn og Svinør 

BvS har sammen med velforeningen gjennomført et brannsikringsprosjekt i Loshavn i Farsund. 

Samtlige bygninger, som stort sett er ferieboliger, har installert automatisk brannalarm med direkte 

varsling til brannvesenet. 

Som en oppfølging av prosjektet, skal det, i samarbeid med velforeningen, gjennomføres en årlig 

brannøvelse/informasjon for beboerne på sommeren.  

Ansvarlig for gjennomføringen av øvelsen er velforeningen, BvS stiller med instruktør. Samme 

opplegg på øvelser har vi også på Svinør i Lindesnes. 

 

5.4 Øvelser på forespørsel 

Brannvesenet bistår også ved brannøvelser. Dette gjelder både for næringsvirksomhet og private lag 

og foreninger. Øvelser for lag og foreninger er en del av brannvesenets lovpålagte informasjonsplikt 

og det tas ikke betalt for dette. For næringslivet derimot tar vi betalt. 

De tiltak som her er nevnt utgjør brannvesenets årshjul for forebyggende oppgaver.   

Institusjonsøvelser og 6. klasseopplæring har sine faste tider på året, mens tilsyn, risikoutsatte 

grupper, tett trehusbebyggelse og brannøvelser fordeles jevnt utover året.  

 

6.0 Brannvernuke 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak arrangementet  ”Åpen dag på 

brannstasjonen”. Brannvesenet lokalt blir oppfordret til å arrangere åpen dag i forbindelse med den 

årlige brannvernuken.  
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Ved brannstasjonen i Farsund og Mandal samt èn deltidsstasjon i distriktet er det åpen brannstasjon 

èn lørdag i september, fra kl 11 – 14. Arrangementet blir gjennomført i samarbeid med 

Sivilforsvaret, Agder Energi og et forsikringsselskap (sponsor). Politiet og ambulansetjenesten 

deltar også dersom dette er forenlig med annen tjeneste denne dagen. Tiltaket er en kombinasjon av 

demonstrasjon av utstyr og informasjon om brannvern til barn og voksne. Erfaring under slike 

arrangement er at det er populært, kanskje spesielt for barnefamilier med mange besøkende på de 

fleste stasjonene. 

 

6.1 Åmot brannstasjon 

Næringslivet på Åmot industriområde i Kvinesdal har årlig «Vårslipp» en lørdag i begynnelsen av 

mai måned. Dette er en aktivitet som trekker mye folk til området, hvor også brannstasjonen er 

lokalisert. I stedet for å ha Åpen brannstasjon her i september, har vi valgt å benytte anledningen 

med Åpen brannstasjon med tilhørende aktivitet når det er så mange mennesker i området.   

 

6.2 Aksjon boligbrann 

Forebyggende avdeling vil sammen med feieravdelingen gjennomføre ”Aksjon boligbrann” i løpet 

av desember måned. Målgruppen ved aksjonen er utsatte grupper i hht brann, eldre, demente, rus og 

psykiatri. 

 

7.0 Søknad om salg og lagring samt kontroll av utsalgssteder for fyrverkeri 

BvS håndterer søknader om salg- og oppbevaring av pyroteknisk vare (fyrverkeri). Samtlige 

utsalgssteder blir kontrollert av forebyggende personell dagene før nyttår. Vi har innskrenket 

salgstiden til tre dager, hhv 29, 30. og 31. desember. 

 

8.0 Bemanning av forebyggende avdeling 

Forebyggende avdeling har hovedkontor i Mandal med avdelingskontor på brannstasjonen i 

Farsund og Kvinesdal. Bemanning er i hht dimensjoneringsforskriften, èn ansatt per 10.000 

innbyggere pluss leder, totalt 6 personer.  

 

9.0 Feieravdelingen 

Jfr. forskrift om brannforebygging §17 skal brannvesenet/kommunen sørge for at røykkanaler i 

fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på 

en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter 

feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted. 

Brannvesenet/kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som 

brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med 

fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget. 

 

9.1 Hvorfor er det krav til feiing og tilsyn med fyringsanlegg? 
Hvert år rykker brann- og redningsvesenene ut til rundt tusen pipebranner i Norge. Mange flere 

oppstår uten at nødetatene blir kontaktet. 

Fyringsanlegg har over lang tid blitt tett fulgt opp av brann- og redningsvesenet, og derfor er ikke 

brann i fyringsanlegg som sprer seg videre til byggverket et stort problem i Norge. Feiing og tilsyn 

med fyringsanlegg bidrar til færre skorsteinsbranner, og til at eventuelle skorsteinsbranner ikke 

sprer seg til bygningen. Det er derfor viktig å fortsatt ha fokus på riktig bruk og vedlikehold av 

fyringsanlegg, slik at tilstanden av disse ikke utvikler seg i negativ retning. 

 

9.2 Hvem er ansvarlig for feiingen og tilsynet? 
I samsvar med hovedregelen i kommuneloven har kommunestyret det overordnede ansvaret for 

feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Selv om oppgavene er delegert til brann- og redningsvesenet, skal kommunestyret kontrollere at 

pliktene blir oppfylt. 
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9.3 Hvordan kan feiingen og tilsynet gjennomføres? 
De alminnelige kravene til kartlegging (§ 14), planlegging (§ 15) og gjennomføring av tiltak (§ 16) 

gjelder også for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Disse oppgavene skal dermed inkluderes i den 

generelle organiseringen av det forebyggende arbeidet. 

Både hyppigheten og gjennomføringen av tilsynet skal være basert på risiko. Byggverket og 

bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster kan være eksempel på 

vurderingskriterier for risiko. 

 

Det bør lages rutiner for planlegging og gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Feiing og tilsyn skal være vurdert for hvert enkelt fyringsanlegg. Det kan være formålstjenlig å 

fastsette lokale vurderingskriterier for prioritering av feiing og tilsyn. 

 

Feierne er ikke fritatt fra arbeidsmiljølovens regler grunnet arbeidets korte karakter på hvert hus 

eller bygning. Reglene bør allikevel tolkes med hensyn på feierens hverdag. 

Vurderingen (risikoanalysen) av atkomsten opp til og på taket til den enkelte huseier er 

arbeidsgivers ansvar. Dette innebærer at alle fyringsanlegg må få en egen vurdering av om 

atkomsten til og på taket er tilfredsstillende eller ikke. 

 

Eier av fyringsanlegg har plikt til å melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller 

gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Her har kommunen en mulighet til å samle inn 

tilstrekkelig informasjon for å gjøre tilsyn og feiing av fyringsanlegget enklere, herunder 

beskrivelse av endringene, samt ildstedets type og fabrikk. 

 

Tilsyn etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget har som formål å avklare om 

fyringsanlegget fortsatt kan brukes eller om det må vedtas fyringsforbud inntil feil og mangler er 

utbedret. 

 

9.4 Forebyggende tiltak  

Feiervesenet gjennomfører jevnlig tilsyn med fyringsanlegg. Det arbeides med å utvide dette 

tilsynet til å gjelde generelt brannvern, rømningsveier, søppelhåndtering etc.  

Et svært viktig moment i brannsikringsarbeidet er de organisatoriske forhold i bygningene, herunder 

menneskers holdning og atferd etc.  

 

Over år har vi hatt felles tilsyn fra BvS og Agder Energi i verneverdig tett trehusbebyggelse, hvor 

fokus vil være elektrisk anlegg, fyringsanlegg, rømningsveier, røykvarslere, slokkeutstyr og orden. 

Målsetting er at vi i løpet av en 4-5 års periode skal få gjennomført felles tilsyn i alle våre områder 

med tett verneverdig trehusbebyggelse. 

Denne form for tilsyn krever en del ressurser. Det er et bevisst valg å prioritere områdene med 

verneverdig tett trehusbebyggelse på bekostning av ordinære tilsyn i eksempelvis bedrifter og 

forsamlingslokaler. Ovennevnte bygninger har vi gjennomført jevnlig tilsyn med over lang tid, 

bygninger som er ”friske”, velger vi å nedprioritere ordinære tilsyn på i en periode. 

 

9.5 Utførelse av feiing 

BvS har ansvar for feiing- og tilsyn av vel 21.000 fyringsanlegg i boliger og ca 12.000 

fyringsanlegg i fritidsboliger. Tilsyn og feiing av fyringsanlegg i fritidsboliger blir registrert 

fortløpende etter hvert som arbeidet blir utført, det er estimert ca 1.000 nye fyringsanlegg per år. 

Behovet for feiing av fyringsanlegg er variert, indre bygder har større behov for feiing enn 

fyringsanlegg ved kysten. Men det er en helt klar trend på nedadgående behov, dette bl.a. grunnet at 

mange nye rentbrennende ovner er installert, noe som avgir mye mindre sòt samt utbrett bruk av 

varmepumpe de senere år. 

 

Feiing omfatter: Feiing av skorstein, feiing av røykrør og fjerning av sot.  
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9.6 Utførelse av tilsyn 

Det skal føres tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer 

som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade i henhold til forskrift kap. 7. 

 

Tilsyn blir i hovedsak utført av egne ansatte i feieravdelingen. 

 

- Tilsynet omfatter: 

 Kontroll av at fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt. 

 Kontroll av tilstand på matesystem, ildsted, røykrør, skorstein og sotluke. 

 Adkomst for feiing. 

 

- I forbindelse med tilsynet skal feieren også kontrollere: 

 Røykvarsler. 

 Slokkeutstyr. 

 Rømningsveier. 

- Etter tilsyn skal det utarbeides skriftlig rapport til bygningseier.  

- Feieren skal også gi orientering om riktig fyring/fyringsvaner. 

 

10.0 Bemanning av feieravdelingen 

Feieravdelingen har hovedkontor i Mandal med avdelingskontor på brannstasjonen i Farsund. 

Feieravdelingen består av 5 ½ årsverk samt avdelingsleder. I tillegg har firmaet feiermester Frank 

Bertelsen kontrakt på feiing av 8.000 fyringsanlegg årlig.  

 

De fleste tilsyn blir utført av egne ansatte medarbeidere, dette med bakgrunn i forvaltning av lov og 

forskrifter med tilhørende pålegg til eier av fyringsanlegget.   
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-16 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 17.06.2019 

Avgjøres av styret 
 

 

 

ROS- ANALYSE FOR BvS.  
 

 

 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Styret godkjenner ROS-analysen for BvS, del 1. Dagens situasjon og dens sårbarhet. 

Videre ROS-arbeid vil være del 2, som består av (a) forebyggende analyse og (b) 

beredskapsanalyse. Del 2 blir lagt fram for styret i løpet av inneværende år. 

 

 

 

Vedlegg: 

ROS-analyse del 1 

 

 

Saksframstilling  

I Brann og eksplosjonsvernloven § 10 og i dimensjoneringsforskriften § 2-4 gir det et krav til ROS-

analyser for hvert enkelt brannvesen. Hensikten med ROS analyser er å utarbeide et grunnlag for 

planleggingsarbeidet.  

 

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske 

verdier og samfunnsnyttige funksjoner. Det må framgå i analysene hvordan BvS vil redusere 

sannsynligheten for at uønskede hendelser skal oppstå og hvordan konsekvensene skal reduseres 

dersom slik hendelser likevel skjer. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og 

oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. 

 

Analysen skal danne grunnlaget for en risikorelatert dokumentasjon av brannvesenet og skal kunne 

brukes som beslutningsgrunnlag av brannvesenets dimensjonering, både forebyggende og 

beredskap. 

 

I 2012 ble det gjennomført en analyse av brannrisiko og sårbarhet i BvS. Denne ble utført av 

Brannvern- og beredskapsrådgiver 1, Magne Eikanger, hvor brannsjef, avdelingsledere og 

verneombud deltok. 

Regionen vår er fremdeles den samme, men allikevel har det skjedd mye endringer på de årene. I 

tillegg har arbeidsoppgavene i brannvesenet endret seg i takt med risikobildet, økt antall 

helseoppdrag, økt antall trafikkulykker, i tillegg har vi startet med overflateredning, PLIVO-

aksjoner etc. Det er 7 år siden sist ROS-analyse ble utarbeidet, antall år indikerer at det er på tid 

med en revisjon av vår ROS analyse. 

 

Mandatet for gjennomføringen av denne ROS analysen er gitt til avdelingsleder for forebyggende 

avdeling, Torbjørn Høyland og branningeniør Lisa Flage i forebyggende avdeling, som har 

utarbeidet/skrevet denne analysen. Brannsjef er prosjekteier, og har det overordnede ansvar for 

gjennomføring av analysen, han har lest korrektur.  
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Vedlagte ROS-analyse, del 1, tar for seg det overordnede bildet av BvS. Prosessen videre er oppdelt 

i 2 deler, med tilhørende scenarioanalyser, del 2 består av (a) forebyggendeanalyse og (b) 

beredskapsanalyse. Del 2 vil bli lagt fram for styret i løpet av inneværende år. 
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Brannvesenet Sør IKS Møtebok Sak nr. 19-17 
Behandlet av styret Saksbehandler Jon Inge Aasen 17.06.2019 

Avgjøres av styret 
 

 

 

GJENNOMGANG AV BvS DRIFT- OG ØKONOMISKE SITUASJON. 
 

 

 

Brannsjefens forslag til vedtak: 

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning. 

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning. 

 

 

 

Saksframstilling 

Før styremøte blir det sendt mail med oversikt over dagens budsjettsituasjon for den enkelte 

avdeling i BvS. 

 

I styremøte skal brannsjef orientere om den daglige drift samt ha en regnskapsoppfølging i hht 

dagens situasjon.  

 

Drift per dd i hht målsetting: 

 Beredskapsavdelingen 

 Forebyggende avd. 

 Feieravd. 

 

Lønn/drift per dd: 

 Forbruk av lønnsmidler i hht budsjett. 

 Forbruk av lønnsmidler ved utkalling til branner/ulykker i hht budsjett. 

 Innkjøp av materiell til drift i hht budsjett. 

 

Investering / prosjekt per dd:  

 Prosjekter under arbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


