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1. Innledning
Sel kommunes eksisterende brannordning ble vedtatt 1996. Arbeidet med revisjon har vært
forskjøvet på bakgrunn av flere utredninger om sammenslåing av nabobrannvesen. Derfor
skal brannsjefen nå forestå en revisjon av gjeldende brannordning for å ta hensyn til de
endringer som har skjedd siden vedtaksdato og de nye utfordringer som beredskapsmessig
ligger i den vedtatte regionale ROS-analysen (2015) i framtiden.
Revisjonen er forsøkt gjort slik at den nye brannordningen i størst mulig grad skal være et
dynamisk dokument, slik at framtidige endringer i lovverk og andre ytre rammebetingelser
enkelt kan ivaretas i dokumentet. Som andre organisasjoner er også brannvesenet i
kontinuerlig utvikling i takt med utviklingen i samfunnet. Dette fører over tid til nye oppgaver
og nye måter å løse oppgavene på.
På grunn av kort innsatstid og god bemanning, har brannvesenets oppgaver økt og blitt en
stadig viktigere ressurs i den samfunnsmessige beredskapen. Forsterket fokus på
samfunnssikkerhet etter større lokale og nasjonale hendelser de senere år, gjør at kommunenes
beredskapsplikt og sikkerhetstenking er intensivert, noe som også gir brannvesenet stadig
utvidet og forsterket rolle i lokalsamfunnet.

2. Formål
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brannloven) av 14. juni 2002 nr. 20 §§ 9 og 10, krever at kommune
gjennom en skriftlig brannordning skal sikre og dokumentere at brann- og feiervesenet er
bemannet, organisert, utdannet og øvet slik at forbyggende og beredskapsmessige oppgaver
kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte.
Sel kommunene har utarbeidet egen ROS-analyse. Analysen danner basis for brannordningen
framover.
Revisjon av brannordningen relateres derfor til denne, både de forebyggende og
beredskapsmessige oppgaver.
Brannordningen beskriver Sel Brann- og redningsvesen og dokumenterer at brannvesenet er
organisert og dimensjonert slik at de lovpålagte oppgaver kan utføres på en tilfredsstillende
måte etter gjeldende lovverk.

3. Grunnlag for brannordningen
Brann- og feiervesenets oppgaver fremgår av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker
med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20.(brannloven)
I tillegg er det seks forskrifter som utfyller loven:
- Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet
- Forskrift om brannforebygging
- Forskrift om håndtering av farlig stoff
- Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
- Internkontrollforskriften
- Forurensningsloven §§ 43-47

Til sammen regulerer dette kommunens oppgaver innenfor brann, redning og forebyggende
arbeid. Størrelse og nivå på tjenesten er derfor noe man i liten grad bestemmer lokalt.
3.1. Grunnlag for organisering og dimensjonering
Bemanning, beredskap og lokalisering av stasjoner må tilfredsstille kriterier gitt i Forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen. Ved dimensjonering av brannvesenet er det
tatt hensyn til standardkrav i dimensjoneringsforskriften basert på kommunenes folketall,
geografi, areal og aktive pipeløp, samt regional ROS-analyse fra 2016.
Kjernetall fra kommunen(SSB 1.1.2015)
Sel kommune
5935
Innbyggertall
888 km²
Areal
204 km²
Skogsareal
3661
Pipeløp bolig
2924
Pipeløp fritidsbolig

Tettsteder
Otta
Nord-Sel
Sjoa
Heidal

Folketall
1724
438
289
386

§ 13 objekter
31
10
2
24

Dimensjonerende innsatstid viktige § 13 bygg
Objekt
Innsatstid
Selsro
7 min.
Sel sjukeheim
10 min.
NGLMS
6 min.
Heidalstun
8 min.

Innsatstid
5 min.
15 min.
15 min.
5 min.

Br. stasjoner
1

1

3.2. Risikokartlegging
Sjukehjem, overnatting
Sel sjukeheim
Selsro Bo og Servicesenter
Heidalstun Bo og Servicesenter
NGLMS
Elvebakken
Samfunnsviktige bygg og institusjoner
Sel Rådhus
Otta beredskapssenter
Tunneler
Teigkamptunnelen(bistand)

Store arrangementer
Dansefestivalen
Ottamartna’n
Byfesten

Industri
Nortura SA avd. Otta
NorDan
Otta Sag og høvleri
Minera
Freda bygninger, stavkirker

Vei, farlig gods
Det transporteres daglig store mengder farlig
gods av forskjellig kategori gjennom
kommunen, både på veg og jernbane
Klimaskapte hendelser
Snø-/jordskred
Flom
Ekstremvær

4. Ledelse og administrative forhold
4.1. Administrasjon
Rådmannen i Sel er øverste administrative leder, Sel brann- og redningsvesen er underlagt
virksomheten Plan og Teknisk. Brannsjefen rapporterer til virksomhetsleder Plan og Teknisk.
4.2. Organisering
Sel Brann- og redningsvesen er organisert med 2 avdelinger; forebyggende og beredskap
4.3. Myndighetsoverføring
Kommunestyret i Sel har i sak ______ delegert nødvendige oppgaver etter lov om brannvern
til brannsjefen.
4.4. Overbefalsvakt
Det er etablert vaktordning for mottak av nødmelding. Ut i fra innbyggertall i tettsted er det
ikke krav om overordnet vakt. Det er likevel på bakgrunn av tidligere større hendelser og som
tiltak i risikoanalyse for skogbrann etablert samarbeid om felles overodna vakt med
kommunene Vågå, Lom og Skjåk. Brannsjef og brannsjefens stedfortreder deltar i ordningen.
4.5. Brannsjefens stedfortreder
Rollen som brannsjefens stedfortreder er plassert på brannmester Otta.

4.6. Planer og rapportering
Brannvesenet utarbeider årlig aktivitetsplan for begge avdelinger som vedtas i Driftsutvalget.
Forebyggende avdeling benytter fagsystemet DM Brann til saksbehandling, oppfølging,
ajourhold og planlegging. All journalføring utføres i kommunens arkivsystem ephorte.
Det utarbeides årsmelding som omfatter alle brannvesenets aktiviteter, denne legges frem for
behandling i Driftsutvalget i mars måned.
4.7. Internkontroll
Sel Brann- og redningsvesen benytter seg av kommunens kvalitetssikringssystem
Kvalitetslosen for å sikre at krav til HMS i virksomheten etterleves.
4.8. Helse, miljø og sikkerhet
Brannvesenet er gjennom Sel kommune tilsluttet Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste. Alle
ansatte gjennomgår regelmessig helsekontroll. Det gjennomføres årlig fysisk test av
mannskaper innen beredskap.
Alle har tilbud om, og blir oppfordret til fysisk aktivitet.
Brannvesenet har eget verneombud.
4.9. Beredskapsplaner, prosedyrer og stillingsbeskrivelser
Planer, prosedyrer og stillingsbeskrivelser finnes som en del av internkontrollsystemet.
4.10.
Opplæring og kompetanse
Alle ansatte gjennomfører den opplæringen som kreves etter Dimensjoneringsforskriftens § 7,
samt annen opplæring som kreves for å gjennomføre oppgaver som er lagt til
brannvesenet(RVR, farlig gods, IUA, helseoppdrag, redningsoppdrag etc.).
Alle mannskap i beredskap innehar kompetansebevis for utrykningskjøring(kode 160).
Utdanning om opplæring dokumenteres av leder beredskap gjennom programmet Enovate.

5. Beredskapsavdeling
5.1. Organisering og ledelse
Avdelingen ledes av leder beredskap i 30 % stilling, i samsvar med
dimensjoneringsforskriftens § 2 – 5. Beredskapsavdelingen er organisert med
deltidsmannskaper på begge stasjoner, totalt 24 mann.

Leder beredskap
30%

Otta brannstasjon
Brannmester
Underbrannmester
2 utrykningsledere
10 mannskap

Heidal brannstasjon
Brannmester
Underbrannmester
8 mannskap

5.2. Dimensjonering av beredskapsstyrken
Antall brannstasjoner og plasseringen av disse er valgt ut fra krav til innsatstid til
sykehjem/institusjoner og sentrumsområder. Bemanningen er totalt 24 mann i kommunen,
fordelt på 14 på Otta og 10 i Heidal. Fordelingen er basert på mengde hendelser samt
forventet tilstedeværelse blant mannskaper.
5.3. Oppsett for beredskapsstyrken
Brannstasjon
Otta

Materiell
Mannskapsbil
Tankbil
Røykdykkerbil
Skogbrannbil

Bemanning
14

Oppgaver
Brann/redning
Skogbrann
MDVPA*
IUA depot

Heidal

Mannskapsbil
Tankbil
Fremskutt enhet

10

Brann/redning
MDVPA*
*Mens du venter på ambulansen

5.4. Kommentarer til tabell
Generelt er brann- og redningsberedskapen lik på begge stasjoner når det gjelder kjøretøy,
verneutstyr og materiell. Otta er tillagt spesialoppgaver innenfor farlig
gods(kjemikaliedykkerberedskap ved Nortura Otta), depot for IUA(interkommunalt utvalg
mot akutt forurensing) og skogbrann.

5.5. Utrykningsregler
ABI(Alarmsentral Brann Innlandet) disponerer ressursene og alarmerer de stasjoner som er
nærmest hendelsesstedet uavhengig av kommunegrenser. Overordnet vakt rekvirerer mer
ressurser utover standardoppsett ved behov.
5.6. Innsatsprosedyrer
Innsatsprosedyrer for ulike aksjoner i beredskapen er i samsvar med grunnopplæring og
tilhørende øvelser, samt de krav som er gitt i opplæring fra Norges Brannskole.
Brannvesenet gjennomfører objektsyn og utarbeider innsatsplaner for objekter med høy
risiko/krevende innsats.
5.7. Øvelse av beredskapen
Brannmester/underbrannmester utarbeider årlig øvelsesplan for beredskapsstyrken. Planen
sikrer at ledere/mannskap får tilført/vedlikeholdt tilstrekkelig kompetanse for de oppdrag som
brannvesenet kommer ut for. Antall øvelser pr år er min. 10 stk. pr. stasjon.
5.8. Høynet beredskap, vakthold
I spesielle utfartshelger, høytider, ferier o.l. der egen ROS-analyse tilsier økt risiko for
brann/ulykker og/eller det kan forventes dårlig oppmøte ved alarm, er det etablert økt
vakthold i kommunen. Vaktliste settes opp av brannsjef.
5.9. Bistandsavtaler
Det er gjensidige bistandsavtaler med alle brannvesen som grenser til Sel kommune.
5.10.
Tilrettelagt bistand
IUA-/RVR-tjenestene er levert av Lillehammer Region Brannvesen(LRB). Sel kommune er
depotkommune for IUA, og innehar spesialutstyr for dette(tilhenger med utstyr,
båt/båthenger). Utstyret eies av LRB.
5.11.
Skogbrann
Det er utarbeidet egen plan for bekjempelse av skogbrann. Planen forteller alt om strategi,
fremgangsmåte og ressurser for bekjempelse av skogbrann.
Det er etablert skogbrannovervåking i regi av Fylkesmannen, denne styres fra ABI.
5.12.
FIG
Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe(FIG) er etablert i Otta Beredskapssenter. FIG er en viktig
ressurs i mange sammenhenger, og en samvirkeaktør som brannvesenet øver sammen med
ved anledning.
5.13.
Alarmering og samband
Sel kommune har avtale med Elverum kommune, som er vertskommune for felles 110-sentral
for Hedmark og Oppland(ABI). Utalarmering og samband foregår på nasjonalt nødnett.
Brannvesenet har i tillegg UHF-samband for røykdykking/reservesamband.
Alle innsatsbiler i brannvesenet er utstyrt med navigasjonsutstyr.

6. Brannforebyggende avdeling
6.1. Organisering og ledelse
Avdelingen ledes av leder forebyggende i 30 % stilling. For øvrig består avdelingen av feier i
100 % stilling, feier/branninspektør i 100 % stilling og branninspektør i 10 % stilling(tillagt
brannsjef)
Leder forebyggende utarbeider hvert år plan for avdelingens aktivitet.

Leder forebyggende
30 %

Feier
100 %

Branninspektør
50 %
Feier
50 %

Branninspektør
10 %

6.2. Dimensjonering av brannforebyggende arbeid
Avdelingen er dimensjonert med kommunens innbyggertall iht. Dimensjoneringsforskriften §
3 – 2. Sel kommune har etter folketallet forholdsvis mange særskilte brannobjekter(§13).
6.3. Tilsyn § 13
Avdelingen gjennomfører tilsyn på kommunens særskilte brannobjekter i samsvar med
forskrift om brannforebygging. Brannsjefen vurderer fortløpende registrering av objekter ut
ifra endring av bruk/risiko.
Saksbehandling foregår i fagprogrammet DM Tilsyn, programmet har status for framdrift og
oversikt over alle objekter.

6.4. Brannfarlig, eksplosiv og andre farlige varer
Forebyggende avdeling behandler søknader om salg av fyrverkeri og foretar kontroll med
utsalgsstedene.
6.5. Brannforebyggende motivasjons- og informasjonstiltak mv
Brannvesenet har årlig kontakt med bedrifter, skoler og institusjoner i det forebyggende
arbeidet. Årlig gjennomføres teoretisk og praktisk brannvernopplæring for rundt 200
personer.
Alle sentralt initierte kampanjer med relevans for kommunen følges opp og er en del av det
forebyggende arbeidet.

6.6. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Avdelingen gjennomfører feiing og tilsyn av fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger, jfr.
pålagte oppgaver iht. forskrift om brannforebygging.
6.7. Lokale forskrifter
Sel kommune har lokal forskrift om åpen brenning og lokal forskrift om brannforebygging.

