
 

 

Veiledning for utfylling av opplysningsskjema for driftsbygninger. 

 

 Type virksomhet: 

Driftsbygning (gris, hest, storfe) 

Lagring / verksted 

Beboere tilknyttet  

Gass-, diesel- eller annet drivstoffanlegg 

Gartneri 

Forsamlingslokale / utsalg tilknyttet nevnte virksomheter 

  

 Plan og bygningslov: 

Risiko 

Størrelse / inndeling 

Brannceller / seksjoneringsvegg 

Begrensninger 

Farlig stoff i og utenfor bygningsmasse 

Avstand til andre bygg 

Slokkeutstyr / vannforsyning 

Alarmanlegg (110/privat) 

Installasjoner / merking 

 

 

 

  



 

 

 

 Risikoklasse / brannklasse (Risikoanalyse): 

Driftsbygning i landbruket skal plasseres i risikoklasse 1(RKL1), for 

risikoklasse 1 gjelder: 

 1 etg - ingen brannklasse 

2 etg - ingen brannklasse 

3 og 4 etg - brannklasse 2(BKL2) , men øverste etasje kan være BKL1, 

eller oppført av ikke-brennbare materialer (tildekket stål) 

 

 Seksjonering: 

For driftsbygninger der det ikke er stilt krav til brannklasse eller 

brannmotstand, blir det ikke krevd oppdeling av arealet ved 

seksjonering. 

For bygninger med 3 eller flere etasjer gjelder disse 

arealbergrensningene(største bruttoareal pr etasje), så fremst det er 

normal brannbelastning(i område 50-400 MJ/m2) 

Ingen tiltak      :       1200m2 

Med brannvarslingsanlegg       :    1800m2 

Med brannventilasjonsanlegg :    4000m2 

Med sprinkelanlegg                  :     10000m2  

 

Ved større areal må bygningen deles opp med seksjoneringsvegg med 

brannmotstand REIM 120 

 

 Husdyr rom skal være egen branncelle 

Bruttoareal i husdyr rom Brannmotstand på omsluttende      
gulv og vegger 

Inntil 300m2 REI 30 

Over 300m2 REI 60 

            

    

 

  



 

 

 Adkomst/kjørevei: 

Tilgjengelig adkomst sommer og vinter, bom. 

Alternativ adkomst. 

 

 Farlig stoff i og utenfor bygningsmasse: 

Plassering og merking av drivstofftanker, gassanlegg, kjøleanlegg, 

sveiseutstyr, porpan osv. 

 

 Brannvarslingsanlegg: 

Skal ha tilfredsstillende (FG-godkjent) brannvarslingsanlegg med 

 besetninger med mer enn: 

Hester      10 stk 

Storfe`           30 stk 

Småfe`      30 stk 

Fjørfe     200 stk 

 

Fra og med 1.januar 2011 gjelder dette også der det er: 

 

Purker eller råner     10 stk 

 og/eller slaktegris     60 stk (hvis eldre enn 10 uker) 

 

Alternativ varsling. 

 

 Slokkeutstyr: 

 "Det skal være brannslanger eller tilstrekkelig antall slokkeapparater i   

 alle bygninger med husdyr."  

Annet tilgjengelig slokkemiddel/tjern. 

 

 Rømningsvei: 

"Dyrene skal lett kunne slippes ut i tilfelle brann eller andre 

 nødssituasjoner. Utforming og plassering av dører, ganger etc. skal 

 muliggjøre  rask evakuering av dyrene. Bør være minst 2 uavhengige 

 rømningsveier, stall med mer enn 10 hester skal ha minst 2 ." 

Alternativ rømningsvei/mulighet. 

 



 

 

 Ventilasjonsanlegg: 

«Ventilasjonsanlegg skal være konstruert slik at det ikke sprer 

 branngasser», dokumentasjon. 

 

 Avstand til nærliggende bygg:  

Ved avstand mindre enn 8 m, kan det kreves brannmotstand for skillende 

konstruksjoner. 

 

 Egenkontroll: 

Skal dokumentere internkontroll ihht. KSL-matmerkets krav  

 (Kvalitetssytem i landbruket) eller tilsvarende, dokumentasjon. 

 

 Ekstern kontroll: 

Hvis det er krav til dette ved virksomheten, gassanlegg, 

drivstoffanlegg osv., dokumentasjon. 

 

 Øvelser: 

På steder hvor det er stor aktivitet, eksempelvis uteleiestaller 

eller personer uten tilknytning til objektet, salgslokaler, 

dokumentasjon. 

  

 Avviksbehandling 

At feil/avvik som er avdekket blir fulgt opp og lukket. 

 

 

Ved spørsmål kontakt undertegnede: 

Bjørn Jensen epost: b.jensen@brann.movar.no 

tlf: 69247857/48279493 
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