
Hvert 4.år

Sjøforsgata 7   ( -  - ) 

Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg 
Brann- og redningstjenesten har utført tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte objekt. Tilsynet ble 
foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav 
h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 (Forskrift om brannforebygging) § 17. Eiers plikt til 
kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6. 
Innledning 
Tilsynet ble foretatt som egenmeldt tilsyn og hadde til formål å innhente informasjon om allerede 
registrerte oljetanker, vurdere vedlikeholdsstatus for disse og å gi informasjon om vilkår som gjelder for 
drift, kontroll og sannering av oljetanker.  
Omfang 
Tilsynet er gjennomført ved at det er sendt ut et varselbrev med krav om innlevering av opplysninger 
om fyringsanlegget innen en fastsatt frist.  
Definisjoner: 
Avvik: 

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Avvik vil 
i hovedsak være brudd på krav i brannvernlovgivingen om at: 
· Fyringsanlegget skal virke som forutsatt, og ikke inneha feil som vesentlig øker risikoen for 

brann
· Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt  
·     Melding til kommunen (feiervesenet) om vesentlige endringer på fyringsanlegg
· Tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget. 

Anmerkning:
Er forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og 
sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 

Kommentarer:
Utfyllende beskrivelse av avvik/ funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget. 

Helgelandssykehuset Hf

c/o Fakturamottak: Postboks 3234

7439 TRONDHEIM

Tilsynadresse:

Eiendom:
Avtale nr:

Saksreferanse:
(bes oppgitt ved svar)
Vår referanse:99 / 242 / 75 / 0

6614

16.05.2017

Antall røykløp:
Antall ildsted:
Tilsyn:
Hyppighet:

 16.05.2017

Bygningsnr: 12036329
Simen Yttervik

RANA KOMMUNE 
brann- og redningstjenesten

2015/375842681
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Rana Kommune, Brann- og redningstjenesten 
Kontoradresse: Myraveien 2, 8622 Mo i Rana Telefon: 75 14 58 05 Telefax: 75 14 58 11 
Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana E-post: bjorn.kvitnes@rana.kommune.no 



Varsel om pålegg 
Under henvisning til Brann- og eksplosjonsvernloven § 37, varsles med dette om at det vil bli vedtatt 
pålegg dersom skriftlig tilbakemelding ikke er mottatt innen frist.  
Tilbakemeldingen sendes til: Rana Kommune Feietjenesten, Postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller pr e-
post til bjorn.kvitnes@rana.kommune.no, innen en måned. 
Ta kontakt med feietjenesten dersom du ønsker mer informasjon.

Med hilsen 
Brann- og redningstjenesten i Rana 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Simen Yttervik
Feiersvenn
Tlf.jobb: 952 54 135
Epost:    simen.yttervik@rana.kommune.no

Avvik enhet:
Påkrevde opplysninger er ikke framlagt Feietjenesten har gjennom egenmeldt tilsyn bedt om opplysninger på

oljetank på eiendommen. Vi kan ikke se å ha mottatt etterspurte
opplysninger. Enhver som er underlagt tilsyn etter Brann og
eksplosjonsvernloven plikter å legge fram de opplysninger som kreves i
forbindelse med tilsynet.

Avvik fra: Brann og eksplosjonsvernloven § 33
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