
 Sikkerhetssjekk: 
BRANNSIKKERHET I STATLIGE ASYLMOTTAK 
 
Dato 
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Mottak 
 

Driftsoperatør 
 

Mottakets brannvernleder/brannansvarlig 
 

Utlendingsdirektoratets representant 
 

Type mottak/bygning  
 

Byggeår  
 

Hva sier egenerklæringen om samarbeid med brannvesenet i 2012? 
 

Svært godt  Godt  Lite godt  Ønsket ikke  Initierte ikke  

 

Er bygget registrert som særskilt brannobjekt, jf brann- og eksplosjonsvernloven?  
 
Hvis ja, er det gjennomført branntilsyn? Og er det noen pålegg/forhold i tilsynsrapporter som ikke er lukket? 
 

 
 

nr Sjekkpunkt Merknad  
1 Organisatorisk brannvern.  

Er det oppnevnt ansvarlig 
brannvernleder/brannansvarlig? 

 

Har brannvernleder/ansvarlig 
tilstrekkelige kunnskaper om brannvern? 

 

Har alle ansatte fått opplæring i 
brannvern? 

 

Foreligger det branninstrukser for 
ansatte? 

 

Blir det avholdt regelmessige 
brannøvelser? 
 

 

Blir nye beboere orientert/opplært i 
brannvern ved ankomst? 

 

Foreligger det 
branndokumentasjon/brannvernmapper? 

 

Er brannvernmappen/dokumentasjonen aktivt 
i bruk? Og er denne oppdatert? 

 

Foreligger det rømningsplaner, instrukser?  

2 Elektriske anlegg.  

Blir det gjennomført jevnlig kontroll av 
elektriske anlegg? 

 

Er anlegget uten synlige skader?  

Er det benyttet skjøteledninger som 
installasjonsløsninger? 

 

Er det tegn til varmgang, hyppig 
sikringsbrudd? 

 

Er sikringsskap ryddig og er alle kurser 
merket? 

 

3 Elektriske apparater, ovner, 
lamper mm. 

 

Er det synlig tegn på manglende 
vedlikehold og rengjøring? 

 

Er det fare for tildekking?  

Er det utstrakt bruk av flyttbare 
varmeovner. 
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nr Sjekkpunkt Merknad  
4 Orden og renhold.  

Er det generelt god orden og renhold?  
Er det ukontrollert lagring av brennbare 
materialer? 

 
Er det åpne og usikrede søppelcontainere?  
Er søppelcontainere og søppeldunker 
plassert unna bygninger? 

 
Blir søppel/avfall "mellomlagret" i ganger, 
korridorer, boder mv? 

 

5 Rømningsveier  
Er rømningsveier generelt ryddige og 
oversiktlige? 

 
Er det plassert møbler og gjenstander i 
rømningsveier som vil være til hinder for 
rømning? 

 

Vinduer som rømningsvei.  
Er de enkle å åpne? Og er de 
funksjonsdyktige i en rømningssituasjon? 

 

Dører i rømningsveier.  
Er de enkle å åpne? Er de uten smekklås? 

 
Er rømningsveier i henhold til 
rømningsplaner/ brannvernplaner? 

 
Er rømningsveier merket? 
 

 

6 Slukkeredskaper  
Er det opprettet serviceavtaler for 
kontroll og vedlikehold av slukkeutstyret? 

 
Er det tilstrekkelig antall 
slukkeredskaper, vannslanger, 
pulverapparat, branntepper mm? Er de 
hensiktsmessig plassert? 

 

Er slukkestasjoner lett tilgjengelig og er 
de merket? 

 

 

7 Sprinkleranlegg  
Er det opprettet serviceavtaler for 
kontroll og vedlikehold av 
sprinkleranlegget?  

 

Fungerer anlegget etter sin hensikt i dag? 
Er anlegget uten feil eller mangler? 

 

8 Brannvarslingsanlegg  
Er det opprettet serviceavtaler for 
kontroll og vedlikehold av 
brannvarslingsanlegg? 

 

Fungerer anlegget etter sin hensikt i dag? 
Er anlegget uten feil eller mangler? 
Er det hyppige feilalarmeringer? Hva gjøres 
eventuelt med dette? 
 

 

9 Nød -og ledelys  
Er det opprettet serviceavtaler for 
kontroll og vedlikehold av nød– og ledelys? 

 
Fungerer anlegget etter sin hensikt i dag? 
Er det uten feil eller mangler? 
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nr Sjekkpunkt Merknad  

10 Bygningsmessig brannvern  
Dører med selvlukkerfunksjon. 
Fungerer de som forutsatt, er de 
selvlukkende? 

 

Brannskillekonstruksjoner vegger, tak, 
etasjeskillere. 
Er der åpne hull/utsparinger i 
konstruksjonene? 

 

Er det kabelgjennomføringer, 
rørgjennomføringer, kanalgjennomføringer 
mv. som ikke er branntettet? Er de merket i 
henhold til norm? 
 

 

Er det utført ombyggingsarbeider? Er 
bygningens branndokumentasjoner oppdatert i 
forhold til dette? 
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