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Rapport etter tilsyn - GNR200/1719 - Bøhmergården -Storgata 57  
 
Bøhmergården er et «særskilt brannobjekt», objekttype: C - Viktige kulturhistoriske bygninger 
og anlegg.  

Lillehammer Region brannvesen gjennomførte branntilsyn den 30.05.2022 i ovennevnte objekt. 
Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om 
brannforebygging § 18.  

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og 
forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften).   

 
Til stede ved tilsynet: 
For Eier:                           Morten Eide Pedersen 
                                                    Hans Marius Norvik, Brannvern Innlandet AS  
 
For brannvesenet:      Branninspektør Mattias Andersson  
 
Innledning 
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider 
systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en 
helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og 
konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet. 
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av: 

 At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende 
Lover og forskrifter om forebyggelse av brann 

 At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats 
 At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet 
 At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet 

 

Dato:     29.06.2022  
Vår ref.: matander 2022/4274  
Arkivkode: DBRGB 200/1719  
Løpenum. KomTek: 2022/41  
Deres ref: 



Lov om brann- og eksplosjonsvern og forskrift om brannforebygging kan hentes ut på 
nettadressen: http://www.dsb.no   
Besøk gjerne også brannvesenets hjemmeside: http://www.lrbv.no 
 
Beskrivelse av objektet 
 
Bygget er en eldre 3 etasjers murbygning, oppført 1872,  er av riksantikvaren oppført som 
fredet bygning. 
1 etasje inneholder 2 forretninger, 2 etasje er det kontorer og et mindre møterom, og 3 etasje 
er det innredet med 4. stk. hybler og ett felleskjøkken.  
 
Av tekniske brannverntiltak har objektet automatisk brannalarmanlegg med direkte varsling til 
110 sentral samt en kombinasjon av husbrannslanger og håndslokkere. Det er installert  
komfyrvakt  på kjøkken, 3. etasje.   
 
Bygningen har fått nye eier siden forrige tilsyn, men det er ikke gjort noen byggetekniske 
forandringer i byggverket  
 
 
Omfang 
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av byggverket og intervju med en virksomhets ledere. 
Siden ble tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner og brannteknisk dokumentasjon 
gjennomgått.  
 
Oppfølging etter siste gangs tilsyn 
Forrige ordinære branntilsyn ble avholdt: 11.07.2017. Det ble registrert 3 avvik og 2 
anmerkninger. 

 

 
Definisjoner: 
Avvik:      
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
Anmerkning:      
Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og 
sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
Kommentar: 
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet. 
Rapporten er kategorisert ut ifra ansvarsforhold: virksomhet/ bruker, eier og generelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dsb.no/
http://www.lrbv.no/


Følgende avvik og anmerkninger ble konstatert under tilsynet: 
 
 
Generelle plikter 
 
 
Avvik 1 
Eier og eller virksomheten/bruker har ikke utarbeidet tilstrekkelig risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS). 
 
Avvik fra: 
Internkontrollforskriften § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. 
Krav til dokumentasjon. 
 
Kommentarer: 
Risikoanalyse må utarbeides. Det vi ønsker er at dere gjennomfører en risikovurdering med 
tanke på brann, om hva som kan gå galt hos dere og hva dere gjør for å unngå dette, f.eks. bruk 
av åpen varme (stearinlys, vedfyring, arbeider), feil på teknisk utstyr, viljestyrte handlinger (som 
ildspåsettelse i eller utenfor bygget o.a.) osv.  
Erfaringsmessig blir det ett bra resultat hvis dette gjennomføres på ett personalmøte der alle 
kan komme med innspill fra sitt ståsted.  
Risikovurderingen av brann kan med fordel inngå i den eksisterende ROS- analysen. Følg linken 
for mer informasjon http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207361 
  
 
 
Eiers ansvar 
 
Avvik 2 
Eieren har ikke sørget for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. 
 
Avvik fra: 
Forskrift om brannforebygging § 9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid 
 
Kommentarer: 
Ved befaring av 3 etg. hybler, ble det notert at merking av rømningsvei skal forbedres.  
Det ble også observert at tilgang på loft ikke fantes eller var kjent av eier. 
Loft luke skal merkes inn på orienteringsplan. 
 
 
Avvik 3 
Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 
Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, herunder vedlikeholds- og 
interne kontrollrutiner. Ref. §§ 4 til 9. 
 
Avvik fra: 
Forskrift om brannforebygging § 10 Eierens dokumentasjon 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207361


 
Kommentarer: 
Byggverket har nye eier som skal sørge for at branndokumentasjon er i orden. 
Branndokumentasjon skal være systematisk oppbygd med skilleark og skal minst inneholde: 
 1. Generelle opplysninger (eiers ansvar §4)  
2. Branntekniske installasjoner/ kunnskap om bygget (eiers ansvar §4)  
3. Tegninger (eiers ansvar §4)  
4. Risikokartlegging og tiltaksplaner (eier og virksomhetens ansvar §9 og 12) 
5. Alarmorganisering (virksomhetens ansvar §12) 
6. Opplæring og øvelser (virksomhetens ansvar §12)  
7. Instrukser (eier og virksomhets ansvar §9 og 12)  
8. Kontrollrutiner og -rapporter (eiers ansvar §5)  
9. Henvisning til gjeldene regelverk 
 
 
Eiers ansvar 
 
Anmerkning 1 
Brann detektorer bør flyttes til bedre egnet sted i 3. etasje.  
Det bør monteres tidsur på elektriske artikler ved kjøkken 2 og 3 etasje. 
Orienteringsplan bør oppdateres til nyere årgang. 
 
 
Andre forhold 
Eiere har leid inn Brannvern Innlandet til å utarbeide branndokumentasjon for byggverket. 
Det er viktig at eier følger opp sin bygning og dokumenterer sitt brannvern og forebyggende 
arbeide, slik at for eksempel egenkontroll av branntekniske installasjoner, informasjon til 
virksomheter og eventuelle byggetekniske mangler/avvik følges opp. 
Det skal også gjennomføres brannøvelse i objektet. 
 
 
Oppsummering/avsluttende møte 
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått. 
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og 
anmerkninger som er angitt i rapporten. 
Tilsynet er klar over at det mye ting som skal på plass, men ønsker et nytt møte til høsten for å 
se på den ferdig utarbeidede branndokumentasjonen (brannperm). 
 
 
Tilbakemelding 
Under forutsetning av at påviste avvik / anmerkninger blir fulgt opp er det ikke nødvendig med 
tilbakemelding, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd. 
Tilsynet kommer som angitt under oppsummering at kalle inn eier til gjennomgang av ferdig 
utarbeidet branndokumentasjon til høsten 2022. 
 
Spørsmål vedrørende tilsynet rettes til branninspektør Mattias Andersson telefon 416 45 615 
eller mail mattias.andersson@lillehammer.kommune.no 



 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

 
Mattias Andersson 

Branninspektør 
 

 

Svein Pedersen 

Leder forebyggende avd. 

 

 

Kopi: 

Bendix Eide Pedersen  , Kirkegata 55, 2609 LILLEHAMMER 
Morten Eide Pedersen , Kirkegata 55, 2609 LILLEHAMMER 
Nikos Pastalatzis , Tzatziki Busstaurant AS , Storgata 57 , 2609 LILLEHAMMER 
Gry Haavi , Lanula Fashion AS , Storgata 57, 2609 LILLEHAMMER 
Knut Bjarne Rørvik , ECIT Lillehammer AS , Storgata 57, 2609 LILLEHAMMER 
 


