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Samordnet tilsynsrapport - 4/2 - Finnmark Ressursselskap AS Grøtnes
Hammerfest kommune gjennomførte felles tilsynsaksjon den 18.04.2018 i ovennevnte objekt.
Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) §
13 annet ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.
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).
Tilstede ved tilsynet:
Brann- og sikkerhetsansvarlig: Mads Isaksen
For virksomhet:
Verneombud Espen Kristoffersen
For eier:
Ketil Solvang

Arild Johansen
For brannvesenet:
Arbeidstilsynet:
Brit Randi Olsen
Fylkesmannens miljøvern avd. Remi Andre Nygård
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
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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

Omfang
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner,
brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på
objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn
Forrige branntilsyn ble avholdt: 13.05.2016.
De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.

Generelt
Kort beskrivelse av bygning/virksomhet:
Finnmarksressursselskap driver med innsamling av husholdningsavfall i kommunene
Hammerfest og Kvalsund og de mottar også alle andre typer avfall.

Det ble ikke konstatert avvik under tilsynet.
Virksomheten har etablert et internkontroll system som er web basert og der de ansatte har dette
systemet installert på sine mobiltelefoner som en app. Systemet er enkelt i bruk for den ansatte
og systemet støtter seg også på bilder som den ansatte kan laste opp i saken som dokumentasjon
på avdekte avvik. De ansatte viser også at de er godt implementert i bruken av systemet.

Tilbakemelding
Det er i forbindelse med tilsynet ikke avdekket avvik, og det er ikke nødvendig med
tilbakemelding til brannvesenet på tilsynsrapporten.
I samsvar med forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 6-2, blir
rapporten sendt til eier og virksomhet/bruker ved brannvernleder.
Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Arild Johansen, som kan treffes på telefon 78 40 26
26 alt. e-post: arild.johansen@hammerfest.kommune.no.
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/171
Med hilsen
Arild Johansen
leder forebyggende avdeling
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor nødvendigvis ikke underskrift
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