
 

Brannvern i fredede og  
verneverdige bygninger  
      
 
 
 

ARBEIDSINSTRUKS FOR  
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 

 
 
Ansvarshavende brannvernleder skal bl.a. sørge for at bestemmelsene i denne 
instruks gjennomføres.  
 
Utførende skal rette seg etter bestemmelsene i denne instruks, samt eventuelle 
pålegg fra ansvarshavende brannvernleder eller brannvakt.  
 
 
 
Generelt for bygningsmessige arbeider 
 

• Hensiktsmessig slokkeutstyr av godkjent type må alltid være raskt tilgjengelig. 
• Åpen flamme og verktøy som kan forårsake skadelig brann skal unngås. 
• Varme arbeider som sveising, lodding, skjæring, smergling, og lignende må 

unngåes. 
• Det skal ikke brukes arbeidslamper av halogen/glødetrådtype, men 

lysstoffrørlamper med lav overflate-temperatur. 
• Det er ikke tillatt å benytte løse ovner for å varme opp arbeidsstedet. 
• Strøm til småutstyr (støvsuger, arbeidslys el.) skal tas ut på anvist sted. 
• Det skal alltid sørges for at arbeidsstedet er ryddet og rengjort for støv og 

avfall. 
• Alle byggematerialer og brannfarlige væsker skal lagres i brannsikker, låst 

container minimum 50 meter fra bygningen. 
• Klut eller tvistdott med linolje, og andre selvantennelige væsker, må 

øyeblikkelig fjernes fra arbeidstedet, og brennes. 
• Adkomstveier for brannvesen må ikke blokkeres av materialer, biler etc. 
• Dersom alarm- eller slokkeanlegg må utkoples skal kun de nødvendige deler 

av anlegget utkoples i den tiden arbeidet pågår. Dersom anleggene må koples 
ut utover arbeidstid må det sørges for kompenserende tiltak, f.eks. vakthold.  

• Det må alltid være tilsyn på arbeidsplassen. 
• Det må sørges for at arbeidsstedet er låst etter endt arbeidsdag.  
• Det må sørges for at arbeidsinstruksen er undertegnet av eiendommens 

brannvernansvarlige før arbeidet igangsettes.   
 
 



 
 
 
 

ARBEIDSTILLATELSE FOR  
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 

 
 
Arbeidstillatelse utfylt av samtlige håndverkere og underskrevet av ansvarshavende 
brannvernleder skal oppbevares av den som utfører arbeidet og framlegges på 
oppfordring. Tillatelsen leveres tilbake til brannvernansvarlig når arbeidet og 
etterkontrollen er avsluttet.  
 
 
 
Følgende fylles ut før arbeidet settes i gang 
 
Arbeidssted:....................................................................................................................
..............  
 
Arbeidets 
art:................................................................................................................................  
 
Utførende:.................................................Firma............................................................
.............. 
 
Ansvarshavende 
brannvernleder:................................................................................................. 
 
Antikvarisk 
kontaktperson:..........................................................................Tlf.:......................... 
 
Gjelder fra dato/kl.:.....................................Gjelder til 
dato/kl.:...................................................  
 
 
Den ovennevnte instruks er oppfylt og arbeidet kan utføres 
 
Underskrift 
brannvernleder:........................................................................Dato.......................... 
 
 
 
Fylles ut av den som har utført arbeidet etter at arbeidet er avsluttet 

□Automatisk alarm- eller slokkeanlegg har vært koplet ut.  



 

□ Automatisk alarm- eller slokkeanlegg er koplet inn igjen etter arbeidet er avsluttet. 
□ Det er foretatt kontroll av arbeidsstedet etter avsluttet arbeid.  

 
 
Underskrift: ……………………………………..………… Dato: …………….…………….  
 
Firma……………………………………………………………….………………………..... 
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