Retningslinjer for bruk av brannsikringsfond i Øvrebyen
Fastsatt av kommunestyret 19. mai 2011
1. Bakgrunn
Det tette trehusmiljøet i Øvrebyen er en del av norsk kulturarv og en viktig del av
Kongsvingers identitet. Det er både nasjonalt og lokalt klare målsettinger om å unngå
tap av disse uerstattelige kulturhistoriske verdiene.
Gjennom brannsikringsplanen som ble utarbeidet i 2010 er det nedfelt klare målsettinger
om brannsikring av den tette trehusbebyggelsen i Øvrebyen:
-

-

Redusere sannsynligheten for branntilløp gjennom innspill til forebyggende arbeid
Forhindre spredning av brann mellom byggverk med aktive og passive tiltak.
Tiltakene kan være av en slik art at en brann eventuelt kun medfører tap av
mindre antall byggverk. Tap av hele trehusmiljø skal ikke forekomme.
Tiltak skal medføre minimale inngrep i de bevarte områdene.
Tilrettelegge for brannvesenets innsats.

Den konkrete målsettingen med planen er å redusere antall branntilløp gjennom
forebyggende arbeid og redusere omfang av branntilløp gjennom ulike tiltak. I planen er
det utarbeidet en tiltaksplan som gir en oversikt over foreslått tiltak. Planen er ikke
detaljert nok til at den fastlegger endelige tiltak, men den gir en god rettesnor for å
komme i gang.
2. Formål
For å ta vare på den gamle trehusbebyggelsen i Øvrebyen er det vedtatt å etablere et
brannsikringsfond øremerket brannsikringstiltak i Øvrebyen. Dette vil gi en bedre
mulighet til å følge opp brannsikringsplanen. Både private og offentlige aktører kan søke
om støtte til brannsikringstiltak.
3. Kriterier for tildeling av midler fra brannsikringsfondet
Rådmannen gis fullmakt til å disponere fondet etter tilråding fra den arbeidsgruppa som
er nedsatt for å videreføre brannsikringsplanen.
Følgende kriterier skal ligge til grunn for tildeling via brannsikringsfondet:






Ved vurdering av tiltak skal brannsikringsplanen fra 2010 med den foreslåtte
soneinndeling og forslag til tiltak legges til grunn, eller eventuelt andre tiltak som
etter nærmere vurdering vil bidra til å oppfylle intensjonen i planen.
For private aktører kan det gis støtte på inntil 30% til tilskudd til etablering av
brannsikringstiltak, begrenset oppad til 100 000 kroner.
Der det søkes om tilskudd som skal legge til rette for vesentlig bruksendring til
næringsformål kan det gis støtte på inntil 60%, begrenset oppad til 200 000 kroner.
Det skal foreligge en beskrivelse av prosjektet det søkes om med fremdriftsplan
inkludert start- og avslutningstidspunkt samt budsjett, finansieringsplan og
søknadsum. Det skal fremgå hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og
gjennomføring av prosjektet. Utgiftene til brannsikringstiltakene skal dokumenteres.
Det skal ved tildeling skrives en kontrakt mellom kommunen og søker.



Søker må opplyse om det eventuelt er søkt om, og eventuelt gitt tilsagn om midler
fra andre instanser og fra hvilke.

