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FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS 
Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 2011 
Foretaksnummer: 997104552 
 

Administrasjon og besøksadresse: Rådhuset , 7130 Brekstad 
 

 
Eiere:   
 
 Ørland kommune 30 % 
 Bjugn kommune 30 % 
 Åfjord kommune 25 % 
 Roan kommune 15 %  
 
 
Representantskap:  
 Hallgeir Grøntvedt  Leder  
 Arnfinn Astad   
 Vibeke Stjern    
 Albert Larsen    (tom kommunevalg  
 Jan H. Grydeland  (fom kommunevalg)  

 Vara til representantskapet er 
 varaordfører.   
 
Styret:   
 Michael Momyr Leder 
 Morten Rosenlund Nestleder 
 Sissel Eide Fremstad Styremedlem 
 Kari Helmersen  Styremedlem 
 Geir Aune   Ansatterepresentant 

 Kurt Sundet  Ansatterepresentant 

 
 Johan Uthus  Sekretær/saksbeh 
  
 Vara:  Gerd Hegvik   Valgt 
  Tor Skjevdal  Valgt 
  Rita Sundet  Valgt 
  Pål Johan Larsen Ansatt 
  Karen Grinnen  Ansat 

Ansatte:  
   
 Brannsjef     1 
 Leder Beredskap    1 
 Leder Forebyggende Brannvern   1 
 
 Feiere      4 
 
 Brekstad Stasjon    11 
 Storfosna Stasjon     4 
 Botngård Stasjon    13 
 Lysøysund Stasjon     6 
 Årnes Stasjon    16 
 Stokksund Stasjon     7 
 Roan Stasjon     12 
 Bessaker Stasjon     4 
 
 Heltid    7 ansatte 
 Deltid    73 ansatte 
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INNLEDNING  

 
 
 
 

 
 

Brannsjef Johan Uthus 

 
Å overta ansvaret for det nyetablerte Fosen Brann og 
Redningstjeneste IKS (FBRT),  ble en del av de øvrige 
omstillingsprosessene vi har vært igjennom i 2011. Samarbeid 
om brann og redning har vært en del av hverdagen siden 2004 
og har sakte utviklet seg fra tilsyn i særskilte brannobjekter via 
å fungere som brannsjef i 3 kommuner til at selskapet nå 
formelt er etablert.  
 
Dess dyktigere vi er til å drive forebyggende virksomhet desto 
større er muligheten til å lykkes med arbeidet innenfor 
tjenesten. Forebyggende arbeid er en vanskelig tjeneste å 
måle mot andre verdier. Men lykkes vi med å hindre en 
boligbrann har vi greid å spare samfunnet for mange millioner i 
tillegg til å forhindre at enkeltpersoner blir påført traumer og i 
verste fall tap av liv og helse. I skrivende stund er det aksjon på 
en brann i et bolighus og uten brannvesenets innsats ville 
skaden blitt total. Nå vet jeg at vår innsats gjør det mulig for 
beboerne å flytte inn i løpet av dagen etter at røyken er luftet 
ut.  
 
I sum koster brannvesenet i en kommune med 5000 
innbyggere ca 2,2 mill kroner /år å drifte eller  ca 430 kroner pr 
innbygger. Omsatt i kostnader vil en (1)  boligbrann/år koste 
minst  det dobbelte i kroner. Regnestykket setter forholdet i 
perspektiv og er så forståelig at å bevilge midler til 
brannforebyggeing og beredskap mot brann og ulykker blir 
enkelt. 
 
 
Å inngå et samarbeid over kommunegrensen har etterhvert blitt 
hverdagskost. I Norge er det nå etablert ca 35 interkommunale 
selskaper for brann og redning og tallet er økende. DSB har i 
mange år presset på for at flere skal samarbeide og har gitt 
uttrykk for tilfredshet med det arbeidet som er gjort på Fosen 
siden 2004. Ved flere anledninger har sentrale personer uttalt 
at DSB følger med oss og ved passende anledninger er vi blitt 
trukket fram som eksempel til etterfølgelse. Når da DSB's tilsyn 
i 2011 ikke har andre avvik enn at vi mangler noen prosenter 
på stillingsandelen for forebyggende brannvern, må dette tas til 
inntekt for at kommunene har handlet riktig.  
 
Året som gikk var et år uten de store hendelsene og heldigvis 
uten tap av menneskeliv i brann. Likevel har noen av 
mannskapet vært gjennom opplevelser som sikkert setter spor 
etter seg da de fleste ulykkene med personskade og død 
gjerne skjer i trafikkulykker eller relatert til samferdsel. Vi skal 
alle ha oppmerksomhet rundt dette for å støtte hverandre når 
det røyner på.  
 
Avslutningsvis vil jeg takke politikerne i de 4 kommunene som 
har åpnet muligheten for en bedre tjeneste innenfor 
forebygging og beredskap og ikke minst til alle ansatte som har 
bidratt til å iverksette etableringen av FBRT IKS.  
 
 
Johan Uthus 
1. mars 2012 
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Etablering av FBRT IKS 
Politiske vedtak 
Selskapsavtale  

 
Styret på befaring:  

 

 
Brannstasjonsbesøk 

 

 
Bessakerfjellet 

 
 
 
 

Samarbeid om brann og redningstjenesten på Fosen ble 
første gang utredet i 1999 hvor det ble anbefalt at 
kommunene kunne inngå i et fellesskap for å utnytte 
felles ressurser til beste for befolkningen. I årene som har 
gått har vi hatt flere former for samarbeid innen tjenesten. 
Dette resulterte i et formalisert samarbeid og 1. mars 
2011 var det interkommunale selskapet Fosen Brann og 
Redningstjeneste, etablert. Etableringen er godt 
fundamentert i alle kommuner med solide politiske vedtak 
og med en Selskapsavtale som vil være sentral i årene 
som kommer. Kommunene har fått andeler i FBRT 
beregnet etter folketall, antall brannstasjoner, særskilte 
brannobjekt og generelle forhold som kjennetegner 
kommunen. Eierandelene er fordelt med Ørland 30, 
Bjugn 30, Åfjord 25 og Roan 15.  
Etableringen  har preget arbeidet i 2011 og allerede fra 
starten av ble året avsatt til omstilling fra kommunal til 
interkommunal drift.  
Representantskapet, bestående av ordførerne, valgte et 
styre med en representativ sammensetning på ialt 4 
styremedlemmer og 3 vara mens de ansatte valgte inn 2 
representanter og 2 vara.  
I løpet av året har Representantskapet avviklet 2 møter 
mens Styret har hatt 4 møter og har hatt 27 saker opp til 
behandling. Underveis har styret besøkt alle stasjoner for 
å sette seg inn i de lokale forholdene.  
En rekke formelle saker er brakt til behandling og av 
disse kan nevnes investeringsplanen som har gitt FBRT  
mulighet til å fornye brannbiler og utstyr i alle 
kommunene. I de neste årene skal det investeres for ialt 
15 mill NOK.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Brann og rednings-tjeneste i et 
samfunns-perspektiv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forebygging og beredskap er vanskelig å måle i forhold 
til kjente verdier. Likevel erkjenner samfunnet at tjenesten 
må være på plass men hvorvidt bevilgningene er 
tilstrekkelig, vil vel til enhver tid være et 
diskusjonsspørsmål.  
 
Årets tragiske hendelser den 22.7 får oss alle til å stoppe 
opp; har vi en beredskap mot alle tenkte og utenkte 
situasjoner? Det har vi selvsagt ikke, men samfunnet 
plikter å være forberedt så godt det lar seg gjøre med de 
tilgjengelige midler som finnes.  
Samarbeid er nettopp et av virkemidlene for å få mest 
mulig ut av midlene og allerede etter noen måneders drift 
har vi vist at dette blir bra! Så får ettertida vise om det blir 
bra nok.  
 
Uønskede hendelser har alltid en adresse i en kommune 
og plikten til beredskap er tydeliggjort i Lov og Forskrifter 
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Arkivfoto 

hvor det er presisert at  beredskapen  skal møte den 
trusselen som fremkommer gjennom kommunenes Risiko 
og Sårbarhetsanalyser.  
Forut for etablering av FBRT ble det gjennomført en ROS 
analyse med tanke på  brann og ulykke,  og denne viste 
klart behovet for samarbeid over kommunegrensene. 
Med etablering av selskapet har vi til en viss grad svart 
på utfordringene.  
 
Erfaringene vi gjør oss og signalene vi får fra andre 
steder i landet viser en klar tendens til at brannvesenet i 
større grad enn noensinne blir den nødetaten som blir 
benyttet og også blir den som må ta oppgaver både for 
helse og politi. Ved inngangen til 2012 har vi nå inngått et 
samarbeid med Norsk Luftambulanse for å øke 
kompetansen for mannskap i Roan når det er behov for å 
yte innsats ved fare for liv og helse.    
 

Tilsyn fra Direktoratet for Samfunns-
sikkerhet og Beredskap 
 

 
Arkivfoto 

I begynnelse av året foretok DSB et tilsyn med hvordan 
Forebyggende Brannvern drives i selskapet og da særlig 
med fokus på tilsyn i Særskilte brannobjekter. Etter å ha 
gjennomgått alle forhold meldte DSB tilbake at det var 
funnet ett avvik i forhold til lovverket. Dette var 
bemanning av brannforebyggende avdeling i forhold til 
bestemmelsene i Forskrift om dimensjonering av 
brannvesen.   
 
FBRT har senere svart på rapporten og redegjort for 
hvordan avviket vil bli lukket, og vi mottok før årsskiftet en 
bekreftelse på at det er svart tilfredsstillende på 
rapporten. Tilsynet er nå lukket med forutsetning om at 
handlingsplanen  blir effektuert innen rimelig tid.  
 
 
  

Registrering i foretaksregister 
 
Avtaler med andre 

 

 
 

På god fot med forsvaret 

 
 
 

Ethvert interkommunalt selskap skal registreres i 
Brønnøysundregistrene. Arbeid med dette ble igangsatt 
på våren og alle godkjenninger for registreringer var klare 
på høsten. FBRT fikk org nr 997 104 552.  
 
FBRT er nå et selvstendig rettssubjekt og skal stå på 
egne bein som selskap og arbeidsgiver. I den forbindelse 
er det opprettet avtaler med KLP som vil ivareta alle 
forsikringer og pensjonsordninger som FBRT er pålagt å 
ha.  
 
KS Bedrift har blitt selskapets arbeidsgiverorganisasjon. 
KS har etablert en egen avdeling under Bedrift nettopp 
for interkommunale brannvesen, Etter 6 mnd drift har vi 
hittil ikke hatt særlig behov for bistand men det er godt å 
vite at det finnes en støtte for oss som arbeidsgiver.  
 
Administrative tjenester for økonomi, lønn, revisjon, 
kontorhold, IT etc har vi inngått avtaler om å få utført med 
de samme som betjener kommunene på Fosen.  
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Oljevernøvelse Brekstad havn  

FBRT valgte, etter å ha sendt ut tilbudsforespørsel til 
regionale banker, Sparebank 1 som sin bankforbindelse.  
 
For å finansiere investeringene har vi for 2011/2012 fått 
innvilget låneopptak fra Kommunalbanken etter 
godkjenning fra Fylkesmannen.  
 
Bestående avtaler med Ørland hovedflystasjon om 
beredskap er nå i en fase med reforhandling. Det tas 
utgangspunkt i at samarbeidet skal fortsette og det er da 
også bestilt ny redningsbil som skal erstatte 1988-
modellen som er i bruk i dag. Bilen har i alle år vært 
garasjert hos forsvaret, en løsning som er til nytte for 
begge parter. 
 

 
Beredskap mot forurensning 
 
Interkommunalt Utvalg mot Akutt 
Forurensning 
 
 

 
Kjemikaliedykkere i aksjon  
 

 
Ørland kommune har i  alle år vært særlig fokusert på 
beredskap mot akutt forurensning. Dette har sitt utspring i 
oljevernberedskap, noe som har brakt oss inn i det 
Interkommunale Utvalget for Akutt forurensning (IUA). I 
vårt samarbeid i Midt Norge hvor 30 kommuner deltar, 
viderefører FBRT  oppgavene som kommunene  har et 
solidarisk ansvar for. Ørland  har det ene av to store 
depot i Sør Trøndelag,  og en vesentlig del av kursene 
som kjøres i IUA regi, avholdes på Brekstad i samarbeid 
med FBRT.  
Oppdragene spenner over hele registeret med akutt 
forurensning og vi er i dag bedre rustet til å aksjonere ved 
slike hendelser enn vi har vært noen gang. Dette ikke 
minst takket være at vi nå er en samlet enhet og derav 
har fått større slagkraft.   
Brannsjefen i FBRT viderefører funksjonen som fast 
representant i styret i IUA.  
 
 

 
Ansvars-områder 
 
Beredskap 
 
Vaktordninger 
 

 
Harbakk "depot" 

 

 
FBRT's ansvarsområder er godt beskrevet i 
Brannvernloven. Dette er imidlertid minimumskrav og 
derfor må dimensjoneringen av total beredskap og 
forebyggende brannvern sees i lys av den reelle 
situasjonen i den enkelte kommune. Dagens ordninger er 
basert på ROS analyser fra 1998 og er  tilpasset lokale 
forhold slik de framstår  i dag. I nær fremtid vil det ikke bli 
foretatt endringer  på dette og oppsettet fra tidligere vil bli 
videreført inntil ny ROS analyse foreligger.  
Vår beredskap består nå av disse ordningene: 

• Hjemmevakt ved i alt 8 stasjoner 

• Overordnet vakt, 24/7 for hele området 

• Befalsvakt/teknisk vakt i Åfjord, dekker også Roan  

• Sjåførvakt i helger fra Brekstad stasjon 

• Sjåførvakter i høytider og ferieperioder i Botngård, 
Åfjord og Roan 

• Alle mannskaper er utstyrt med personlig 
alarmmottaker .  
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Andre oppgaver 
Kriseledelse 
Ørland Lufthavn 
Oljeverndepot 06 

 

 
Arkivfoto 

Hurtigruta på grunn på Valsneset 

 

 
 

Samarbeid på skadested 
Kurs i Bessaker 2011 

FBRT vil i utgangspunktet utføre alle oppgaver som er 
beskrevet som kommunal plikt i Brannvernloven. 
Tradisjonelt har de kommunale brannvesen også utført 
andre oppgaver for kommunene og dette vil vi, hvor det 
er mulig, fortsette med. De største oppgavene her ligger 
til Ørland kommune og det er særlig drift/adminstrasjon 
av det statlige oljeverndepotet på Brekstad samt 
driftsoppgaver knyttet til Ørland Sivile Lufthavn,  
Oljeverndepot 06 er et av de store depoter staten 
v/Kystverket har på kysten og Ørland er definert som 
vertskommune. FBRT vil på vegne av kommunen forvalte 
driften som tidligere, noe vi ser på som nyttig også med 
tanke på koordinering av beredskap mot forurensning.  
Ørland lufthavn har regulær rutetrafikk og kommunen 
bemanner lufthavna iht de krav som Luftfartstilsynet har 
satt. Brannsjefen i Ørland har hatt rollen som Lufthavnsjef 
og FBRT viderefører denne ordningen, både for å 
tilfredsstille krav til sikkerhet men også for  beredskap i 
forhold til virksomhet utenom ordinær arbeidstid ved 
lufthavna. Passasjertrafikken er relativt stabil på omlag 
7000 passasjerer i året og med ca 550 
avganger/ankomster pr år.  
 
Kommunene har gjennom oppdatert lovverk blitt pålagt 
beredskapsplikt i større grad enn tidligere. 
Kommuneledelsens rolle er ikke rokket med men FBRT 
vil kunne yte støtte til Kommunal Kriseledelse når dette er 
ønsket.  
 
Vår ekspertise innenfor brannteknikk vil kunne benyttes 
av kommunene når det er nødvendig for 
byggesaksbehandling og tilsvarende saker.  
 
Disse ordningene vil etterhvert bli klargjort i skriftlige 
avtaler mellom selskapet og kommunen.  
 

Kurs og øvelser 
 Kjemikalievern 
TAS 3 
Oljevernkurs 
Brannvernleder 
Utrykningssjåfør 
 

 
           Øvelse for ansatte i Barnehager 

 
 

 
En vesentlig del av virksomheten for FBRT er kurs og øvelser 
for mannskapet. Det skal i et normalt driftsår arrangeres omlag 
50 øvelser fordelt på brannstasjonene.  
I 2011 opprettholdt kommunene sine øvingsplaner for 
rutinemessig øvelser mens FBRT gikk inn i programmet for de 
spesialiserte temaene. Norsk Luftambulanse har i mange år 
vært en sterk støtte for oss og i oktober ble det avholdt et TAS 
3 -kurs (taktisk samarbeid på skadestedet) for mannskap i 
Roan sammen med helse, ambulanse, politi og bilberging. 
Forøvrig kan også nevnes at vi sammen med IUA har satt opp 
egen beredskap for kjemikaliehendelser på Fosen . Mannskap 
fra Bjugn og Ørland gjennomførte på vårparten et kurs for 
kjemikaliedykkere.. Det har også være personell fra oss på 
oljevernkurs. Felles for disse kursene er at IUA og Kystverket 
dekker alle kostnader. Det har også vært arrangert kurs for 
utrykningssjåfører med lokalt  kurssted lagt til Fosen.  
FBRT har også arrangert kurs for brannvernledere fra privat 
næringsliv.   
Brekstad har vært flittig benyttet som kurssted innenfor innsats 
ved forurensing. I løpet av året er det arrangert kurs i regi av 
både IUA, Norges Brannskole, Norsk Oljevernforening for 
Oljeprodusentene og Kystverket.  
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Aksjoner 
AKSJON BOLIGBRANN 
Brannvernuka  
Barnehager 

 
Aksjon boligbrann  

 
 

 
Brannvernuka , Barnehager 2011 
 

 
I kalenderåret arrangeres det flere nasjonale aksjoner. Vi 
har deltatt på to av disse, Brannvernuka og Aksjon 
Boligbrann. I Brannvernuka ble det satset på 
barnehagene som målgruppe. Alle barnehager i Fosen 
ble besøkt og i løpet av noen hektiske dager fikk nær 
innpå 450 barn oppleve brannvesenet på besøk. Gode 
tilbakemeldinger har kommet fra både ansatte og foreldre 
og med ønske om gjentagelse neste år. Vi pusset støvet 
av veteranbilen  og kjørte rundt på besøk i vår -62 modell, 
til alles tilfredshet.   
 
 
Aksjon boligbrann er også en fast aksjon og denne ble i 
år ivaretatt av feierne. Ekstra tilsyn, informasjon og hjelp 
ble ytet til mange private kunder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hendelser 
 

-  
Isfjerning i Brekstad havn , januar 2011 

 
 

 
Boligbrann 

 
Tilsammen i de fire kommunene er det loggført 80 
hendelser hvor det har vært innsats fra brannvesen. 
Disse aksjonene spenner over et vidt register alt fra 
unødige alarmer, brannhindrende tiltak, trafikkulykker, 
førstehjelp ved ulykker, fjerning av is fra farled og 
brannslokking. 
 
Tendensen i året 2011 var at det var relativt få branner av 
stort omfang men mange andre hendelser hvor 
samfunnet er avhengig av at beredskapen er skarp og i 
stand til å takle ulike hendelser. Dette viser at brann og 
redningstjenesten i årene som kommer vil bli satt på 
stadig nye prøvelser og derfor må være forberedt på å 
håndtere utfordringer som ikke var aktuelle for få år 
siden.  
Hovedtallene viser følgende årsaker til utrykning:  
Brann   35 
Trafikk/samferdsel  21 
Unødig  16 
Annet      8 
 
Se statistikk i vedlegg for utfyllende informasjon  
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Overordnet vakt 

Brannbilene i eierkommunene er av eldre dato og må 
skiftes ut med det aller første. Dette var også grunnen til 
styret vedtok et eget investeringsprogram hvor 
utskiftingen skal være fullført innen 2014. Dette blir et 
stort løft med et tak på 15 mill NOK. De to første bilene er 
allerede bestilt og ny bil for overordnet vakt ble tatt i bruk i 
november. Bilen er utrustet med tanke på utrykning til alle 
kommuner og til alle døgnets tider.  
 
Det er nå utlyst anbudskonkurranse for levering av 
ytterligere 4 biler med anbudsfrist satt til utgangen av 
mars 2012 og med beregnet levering i 2012 - 2014.  
 
IUA øker sine utstyrsdepot. Depot Brekstad vil som et av 
to store depot få tilført ytterligere utstyr i året som 
kommer. Dette må også sees i sammenheng med den 
økningen som allerede har skjedd innenfor spesialiserte 
tema som feks kjemikaliedykking.    
 
 
 

 
Feietjenesten 
Status for samarbeid 
Statistikk piper 
 
 
 

 
Feier med verneutstyr 

 

 
Feiing var en av tjenestene kommunene samarbeidet om 
fra tidligere. Dette ble etablert i 2006 og er nå tatt inn i 
FBRT. I 2011 var siste året vi utførte feiing i Leksvik 
kommune og Rissa falt fra året før.  
 
Det er ialt ca 3500 piper som skal feies årlig og 2000 
tilsyn i private og offentlige  bygg som skal utføres. I året 
som gikk ble det gjennomført feiing og.tilsyn av 4 feiere. 
Feiing skal gjennomføres minimum annet hvert år og 
tilsyn hvert 4. år. Statistikk er gjengitt i vedlegget.   
 
Tjenesten er i stadig endring og i 2012 er det 3 
kommuner som deltar men fra 2013 forventer vi at også 
Roan slutter seg til samarbeidet.  
 

Forebyggende brannvern 
Status for tilsyn i Særskilte brannobjekter 
Statistikk for SBO 
 

 
Arbeidsplass med dårlig sikring mot brann 
 

Forebyggende brannvern var også et samarbeidsprosjekt 
med de øvrige kommunene i Fosen fra 2004. I disse 
årene har vi fått et meget godt innsyn i  og et forhold til 
forebyggende tiltak gjennom tilsyn i de omlag 250 
særskilte objektene i kommunene.  
 
Med etableringen fra 2011 med 4 kommuner har vi nå 
omlag 150 objekter som det skal gås tilsyn i. Dette 
arbeidet gjennomførte DSB et tilsyn på i 2011. De hadde 
ingen kommentarer eller avvik på selve arbeidet men 
konstaterte et avvik mht bemanning på forebyggende 
brannvern.  
 
 
 



 

 

FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS 
ÅRSBERETNING FOR 2011 

Side 10 

 

K:\Ørland Felles\FBRT\A. ADMINISTRASJON\BERETNINGER FOR FBRT\2011\ÅRSMELDING FOR 2011 – Kopi.doc 

Lokaliteter  
Brannstasjoner  
 

 
Åfjord brannstasjon  
 

Styret foretok i 2011 befaringer på alle brannstasjoner. 
Utifra hva som er registrert, sett opp imot 
minimumskravene i Selskapsavtalen, har Styret fattet 
vedtak om å følge opp forholdene i Ørland og Åfjord 
kommuner for å bringe forholdene på stasjonene til en  
tilfredsstillende standard. Dialogen om dette temaet er 
innledet og vil fortsette også i fremtida. 
 
Inntil videre har administrasjonen tilhold i Rådhuset på 
Brekstad og har et utmerket kontorfellesskap med 
administrasjonen i Ørland kommune. Det er arbeidet med 
å skaffe tilhold i egne lokaler evnt leie andre lokaler av 
Ørland både for brannstasjon og for kontorhold.  
 

Økonomi 
 
Budsjett/ 
Regnskap  for 2011  
 

 
 

 
2011 ble et år for omstilling og selv om det i 
Selskapsavtalen også var lagt inn et budsjett ble det 
avtalt at tjenesten skulle følge de kommunale budsjettene 
ut året. Det finnes derfor ikke eget regnskap for FBRT for 
2011. De regnskapstallene vi kan presentere i denne 
rapporten er interne regnskaper for fellestjenestene feiing 
og forebyggende brannvern.  
Da Selskapsavtalen ble vedtatt i de 4 kommunestyrene 
ble det også vedtatt et budsjett for 2011. Dette budsjettet 
er fundamentert på reelle kostnader for de 4 brannvesen 
og for 2011 er budsjettet i hovedsak fulgt. Disse tallene  
er også grunnlaget for budsjett 2012.  
Tallmaterialet gir et godt grunnlag for å få et bilde av  
økonomien i FBRT og er derfor gjengitt her. Reelle 
kostnader slik de fremgår av de kommunale regnskapene 
er gjenstand for ordinær behandling for regnskapsåret 
2011.    

  

 

 

 
 

Styret for FBRT IKS 
Vedtatt i sak 2012 -06 , 1. mars 2012 

 

 
.........sign........  .........sign........  .........sign........ 
Michael Momyr  Morten Rosenlund  Sissel Eide Fremstad 
 
 
 
.........sign........  .........sign........  .........sign........ 
Gerd Heggvik    Kurt Sundet   Geir Aune 
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VEDLEGG 
 

 

Tabell 1: Oversikt over loggførte hendelser i 2011 

 

Hendelser Antall 

Bjugn  

Antall 

Åfjord  

Antall 

Ørland  

Antall 

Roan 

SUM  

Annen assistanse 0 0 5 1 6 

Trafikkulykke 6 4 7 1 18 

Bilbrann 1 1 1 0 3 

Utløst av 

røyk/annen brann 

5 2 3 0 10 

Unødig alarm 3 3 8 2 16 

Skog/krattbrann 3 1 4  0 8 

Brann i 

næringsbygg 

0 0 4  0 4 

Pipebrann 0 2 0 1 3 

Brann i bolig/hus 3 1 6 0 10 

Båtbrann 0 0 0  0 0 

Forurensning 0 1 1 0 2 

Sum 21 15 37 5 80 

 

 

 

Tabell 2:  

Resultat for Fosen Forebyggende Brannvern 2011 

Tall i hele 1000 . Negative tall er inntekt/refusjoner 

 

 FEIETJENESTE FOREBYGGENDE BRANNVERN 

 Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap  

Kostnad 2336 1337 1010 1255 
Inntekt  -2286 -1373 -673 -844 

SUM 50 -36 337 410 

Avvik B/R -86 73 
 

Noter:  

Feiing:  Avvik fra B skyldes i hovedsak at Åfjord har foretatt utlønning av "sin" feier selv. 

Forebygging Avvik kostnad skyldes i hovedsak lønnsoppgjør. Avvik inntekt skyldes dekning  

av lønn til bistand ved aksjoner.   
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Tabell 3. Ørland Lufthavn  

 

Ørland Lufthavn  

Passasjerstatistikk 2011 

 

 2011 2010 2009 2008 2007 

Avgang 3346 3396 3403 4118 4067 

Ankomst  3423 3455 3556 4111 4208 

Sum 6769 6851 6959 8229 8275 

 

 

 
 
 
Tabell 4: Oversikt over tilsyn i Særskilte Brannobjekter 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ørland  
 
2011 

a- obj 34 33 2 7 7 

b-obj 19 18 2 2 2 

c-obj 5 5 0 0 0 
 
 
Bjugn 
 
2011 

a- obj 30 27 1 12 12 

b-obj 7 7 0 0 0 

c-obj 0 0 0 0 0 
 
 
Åfjord 
 
2011 

a- obj 25 25 0 6 6 

b-obj 7 7 0 1 1 

c-obj 0 0 0 0 0 
 
 
Roan 
 
2011 

a- obj 10 10 0 6 6 

b-obj 5 4 0 0 0 

c-obj 0 0 0 0 0 
 
Leksvi
k 
 
2011 

a- obj 24 22 0 16 15 

b-obj 10 10 0 0 0 

c-obj 3 0 0 0 0 

 
 

Samlet antall 179 168 0 50 49 

 

 

 K
O

M
M

U
N

E
 

 
 
 
TYPE 

TOTALT ANTALL KOMMUNALE 
BYGG/BRUKERE 

    

Antall 
objekter 

Antall 
tilsyn 

Utstedte 
pålegg 

Antall  Antall 
tilsyn 



 

 

FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS 
ÅRSBERETNING FOR 2011 

Side 13 

 

K:\Ørland Felles\FBRT\A. ADMINISTRASJON\BERETNINGER FOR FBRT\2011\ÅRSMELDING FOR 2011 – Kopi.doc 

 

 

Tabell 5:  
FEIING / TILSYN AV FYRINGSANLEGG I 2011 

 
Kommune. Anlegg Antall Antall feiet / 

%  
Antall tilsyn/ 

%   
Gebyr kr/år 

Inkl mva 

 
ØRLAND Ildsteder 1974  306/16 

Piper 1625 869/54 

Feieavg  
For boliger 

   465,00 

 
LEKSVIK Ildsteder 1850  322/18 

Piper 1420 633/45 

Feieavg  
For boliger 

   450,00 

 
BJUGN Ildsteder 1800  29117 

Piper 1720 1677/98 

Feieavg  
For boliger 

   515,00 

 
ÅFJORD Ildsteder 1600  382/24 

Piper 1400 700/50 

Feieavg  
For boliger 

   535,00 

 
ROAN Ildsteder -  - 

Piper - - 

Feieavg  
For boliger 

   - 

 
Total Ildsteder 7224  1301 / 18,0% 

Piper 6165 3879/ 62,9% 

Feieavg  
For boliger 

   Snitt:  
491,25 

 

 

 

Antall ildsted er omtrentlige tall . Ildsted = vedovn/peis/etc 
Prosentvis tilsyn er utregnet som brøk av antall piper og antall tilsyn 
Måltallet for feiing er 50 % (feiing hvert 2. år)  
Måltallet for tilsyn er 25 % (tilsyn hvert 4. år )  
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Tabell 6  

SAMLET BUDSJETT FOR FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE 2011  

      

Lønn /Godtgjøring 
Beredskap  og 
forebyggende  5 089 830  

Lønn Feier   1 821 810  

Samlet lønnskostnad    6 911 640 

      

Drift  
Beredskap og 
forebyggende  2 898 616  

Drift  Feier   285 000  

Samlet driftskostnad    3 183 616 

      

Total kostnad     10 095 256 

      

Refusjoner  
Beredskap og 
forebyggende  -687 300  

Refusjoner  Feier   -2 106 810  

Samlet refusjon/inntekt    -2 794 110 

      

Nettobudsjett         7 301 146 

 
 
 
 
 
      

FORDELING KOMMUNEVIS     

      

 Ørland  Bjugn Åfjord  Roan Samlet 

Kostnad  
beredskap og 
forebygging 2 190 344 2 190 344 1 825 287 1 095 172 7 301 146 

Kostnad / innbygg 428 482 567 1096 526 

      

Feierkostnad 551 451 579 525 484 962   

Feieravgift  -551 451 -579 525 -484 962   

      

Samlet kostnad 2 190 344 2 190 344 1 825 287 1 095 172 7 301 146 
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Tabell 7. Budsjett for 2012 

 
SAMLET BUDSJETT FOR FOSEN BRANN OG 
REDNINGSTJENESTE 2012  

      

Lønn /Godtgjøring 
Beredskap  og 
forebyggende  5 322 424  

Lønn Feier   1 543 857  

Samlet lønnskostnad    6 866 280 

      

Drift  
Beredskap og 
forebyggende  2 920 400  

Drift  Feier   426 500  

Samlet driftskostnad    3 346 900 

      

Total kostnad     10 213 180 

      

Refusjoner  
Beredskap og 
forebyggende  -865 000  

Refusjoner  Feier   -1 970 357  

Samlet refusjon/inntekt    -2 835 357 

      

Nettobudsjett         7 377 824 

FORDELING KOMMUNEVIS     

      

 Ørland  Bjugn Åfjord  Roan Samlet 

Kostnad  
beredskap og 
forebygging 2 213 347 2 213 347 1 844 456 1 106 674 7 377 824 

Kostnad / innbygg 432 487 573 1108 531 

      

Feierkostnad 594 238 622 744 526 722 226653 1 970 357 

Feieravgift  -594 238 -622 744 -526 722 -226 653 -1 970 357 

      

Samlet kostnad 2 213 347 2 213 347 1 844 456 1 106 674 7 377 824 
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