
Sogn brann og redning IKS
«Me er her for deg»

Kommunestyret i Luster, 18.03.21



«Det finns ikkje deltidsbrannar eller ulykker!»

Vi ser ikkje kommunegrenser i arbeidet for å 
trygge/hjelpe innbyggarane!
----------------------------------------------------

Korleis ser dykk på brann- og redningsvesenet? 

Kva forventningar har dykk til oss?



Tema

- Organisering 
- Statistikk
- Status og utfordringar



REPRESENTANTSKAPET (6)
Leiar A. Menes

STYRET (7)
Oddbjørn Ese

DAGLEG LEIAR
Brann- og redningssjef Vidar Trettenes

FØREBYGGANDE
Avd.leiar Torill Segtnan

BEREDSKAP
Avd.leiar/varabrannsjef  Olaf Mørch 

BRANN- OG BYGGJETILSYN;
• Johnny Skjerping
• Olav Helge Ylvisåker
• Torgeir Orrestad (byggjetilsyn)
FEIING/BUSTADTILSYN;
• Morten Dale
• Chris Andre Gøthe
• Linda H. bru
• Anders S. Knutsen 
• Vakant

GAUPNE BRANNSTASJON;
• Hafslo lokalstasjon
• Veitastrond (depot)
SOGNDAL BRANNSTASJON;
• Fjærland (depot) 
LEIKANGER BRANNSTASJON;
BALESTRAND BRANNSTASJON;
VIK BRANNSTASJON;
• Fresvik (depot)

REVISJON;
Vestland revisjon IKS

ADM. FUNKSJONAR;
Sogndal kommune

 Sogn brann og redning IKS

OVERORDNA VAKT
OVERBRANNMEISTER

GEIR O. SVA



Kva styrar vi etter?
BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN;
§ 1. Formål;
… verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og 
eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre 
akutte ulykker.
§ 15. Samarbeid mellom kommuner 
Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av 
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best 
mulig utnyttelse av samlede ressurser.
Departementet kan gi pålegg om samarbeid mellom to eller flere 
kommuner for gjennomføring av krav fastsatt i eller i medhold av 
loven.
Brannvesenet i enhver kommune skal etter anmodning fra innsatsleder på skadestedet yte hjelpeinnsats ved 
brann, eksplosjon og annen ulykke i andre kommuner så langt det er mulig under hensyn til egen beredskap.
Departementet kan gi forskrifter om lokalt og regionalt samarbeid til løsning av forebyggende og 
beredskapsmessige oppgaver.



BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN forts.;
§ 9. Etablering og drift av brannvesen;
• Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og 

beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.
• Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig 

tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig 
læring og forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet. NY  (stikkord ma. BRIS)

§ 11.Brannvesenets oppgaver
Brannvesenet skal:

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport 
av farlig gods på veg og jernbane
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
e) være innsatsstyrke ved brann
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og 
sårbarhetsanalyse
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 
territorialgrensen
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets 
gjennomføring av oppgavene i første ledd.



Oppsummering hele SBRIKS 2017-2020



Oppdrag pr kommune 2017-2020



Oppdrag 2020, fordelt pr kommune



56 oppdrag i 2020 i Luster



Oppdrag pr år pr kommune

Vik

Sogndal

Luster





Frekvenser oppdrag 2017-2020



Sogn brann og redning IKS
LUSTER KOMMUNE (SOM DEL AV SBR IKS);
− Gaupne brannstasjon 
− 16 utrykkingsleiarar(UL)/brannkonstablar (3 vakansar, pt) 

− Ein brannbil (S2.1), ein branntankbil (S2.4), vaktbil for UL (S2.9), ATV 
− Øvingsfelt 

GJENNOMFØRT INVESTERINGAR FOR CA 2,5 MILL. 
Tankbil, Vaktbil for UL, nytt frigjøringsverktøy , ATV, IR kamera,  nye kle og hjelmar mv.  
Vaskemaskiner, øvingsanlegg. 

− Røykdykking (11 godkjente) 

− Kompetanseutvikling (brannkonstablar/utr.leiarar). ELS
− Hafslo stasjon 

− 6 mannskap  



Sogn brann og redning IKS
LUSTER KOMMUNE VS. SBR IKS;
− Luster «mister» den direkte styringa (kontrollen) av brannvesenet sine 

ressursar. (Overordna vakt SBR IKS styrar ressursane)
− SBR IKS disponerer ressursar på tvers av kommunegrensene.
− Repr. frå SBR IKS i beredskapsrådet og kriseleiinga;

− Beredskapsrådet («fred»); brannsjef el. tilsv. leiar 
beredskap/varabrannsjef

− Kriseleiinga («krise/krig»); etter behov/type hending, eller 
regional/nasjonal krise, redningsleiinga skal primært ivareta 
varsling/kontakt med kommunen mv.

− LRS: brann og redningssjefen er vara for brannsjefen i Bergen til 
LRS

− Krise for Luster er ikkje nødvendigvis krise for SBR IKS !
− Viktig at vi blir invitert til møte i beredskapsråda i kommunane og til å komme 

med innspel til beredskapsplanar, reguleringsplanar mv.  



«Med føremål å redde liv og auke tryggleiken»

Førebygge = Forhindre feil eller avvik før dei oppstår !

Leiar

2 brann-
inspektørar

Feiarformann 
+ 4 feiarar

Byggetilsynet

Feiing og tilsyn med ca. 
9100 fyringsanlegg

Ca. 200 særskilde 
brannobjekt

Tilsyn med farleg stoff

Ca. 70 tilsyn i byggesak

Informasjon, kurs, 
opplæring

Utsette grupper

Fyrverkeri Uttale til plan- og 
byggesaker

Overnatting i skular, 
barnehager m.m.

Store arrangement



Demografi – kva er problemet?

Luster Sogndal

Vik
Bur i tettstad Folketettheit
(2019) (2020)
Sogndal 74% 10 innb/km2

Luster 45% 2 innb/km2

Vik 47% 3 innb/km2

Den raude tråden – frå fødsel til grav.



Plan- og byggesaker

• Tilstrekkeleg sløkkevatn i nye og eksisterande anlegg
• Vatn til sprinklaranlegg
• Tilgjenge for bilar og utstyr
• Bruksendring i bygg – også kommunale
• Mellombels løysing?
• Klima (Pbl. 4-3, og tek 17 kap.7)

• Her må politikarane vere bevisste og spørje «kva 
meiner brannvesenet om dette?»



Sjølvkost feiing og bustadtilsyn

Rekneskap 2019  - meirforbruk    79 533
Rekneskap 2020 – akkumulert meirforbruk  961 394

Budsjettert gebyr 2020 - 4 615 080,-
Overført gebyr frå kommunane 2020 - 3 630 607,-
Differanse    - 984 473,-

1. Programvarefeil: 900 røykløp for mykje - 551 385,-
2. For lite fakturert i forhold til vedtak (ca.) - 251 000,-
3. Andre forhold - 182 088,-



Utfordringar
• Marginale ressursar 
• Kompetanse (ny fagskole…1. kull h2023)

– Ny deltidutdanning=> fleire timer
• Stort geografisk område
• Manglande kontor for feiarane 
• Gode avtalar/Gode verktøy/programvare/
• Kjøretøy og vedlikehald logistikk
• Brannstasjonar
• Organisering av brann- og redningsvesenet (ny forskrift)
• Rekruttering 
• Økonomi



Husk at vi er kommunenes viktigste tekniske 

redningsressurs som er nær deg!


