Brann- og redningsetaten

Tor Øystein Olsen
maridalensvenner@mobilpost.no

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
20/3953 - 4

Saksbeh.:
Linda Øvrid Amdam, 91652037

Dato:
01.12.2020

Utsatt frist - Martinhytta
Adresse: Maridalsveien

Gnr/bnr: 69/326

Brann- og redningsetaten viser til samtale med representant for Maridalens venner, Tor Øystein Olsen.
Som avtalt gis det fristutsettelse. Hytten eies av stiftelsen Martinhytta i Kroken som ble opprettet i 1953.
Der bestod styret av representant for LO, Arbeiderpartiet og Arbeiderbladet. Stiftelsen har ikke
organisasjonsnummer, noe som styret kan gjøre ved å kontakte enhetsregisteret. Alle stiftelser skal
være registrert i stiftelsesregistreret, jf, stiftelsesloven. Etter det Brann- og redningsetaten kjenner til er
ikke stiftelsen registrert der.
Til informasjon vil eventuelle reaksjonsmidler rettes til Oslo Arbeiderparti da stiftelsen per dags dato ikke
har et eget organisasjonsnummer og de er utleier av hytten. Det er eier av fyringsanlegget som er
ansvarlig for at det er i forskriftsmessig stand, jf. forskrift om brannforebygging § 6.
Den nye fristen for å sende oss dokumentasjon på at feil er rettet, er 30. november 2021.
Tilbakemeldingen kan dere sende oss på e-post: postmottak@bre.oslo.kommune.no
eller som brev til:
Brann- og redningsetaten
Arne Garborgs plass 1
0179 Oslo
Hva skjer hvis dere ikke sender oss dokumentasjon?
Dersom dere ikke sender oss dokumentasjon på at feil og mangler er rettet innen fristen, kan vi pålegge
dere å gjennomføre tiltak for å øke brannsikkerheten innen en bestemt dato.
Dere kan uttale dere i saken, før vi fatter vedtak som pålegger dere å gjennomføre tiltak. Denne
uttalelsen må dere sende til oss innen tre uker etter dere mottar dette brevet.
Har dere spørsmål ta kontakt med saksbehandler på telefon eller på e-post
postmottak@bre.oslo.kommune.no.
Aktuelt regelverk
Forskrift om brannforebygging § 6 Kontroll vedlikehold av fyringsanlegg
Vi kan kreve opplysninger som er nødvendig for gjennomføringen av tilsynet, i samsvar med
brann- og eksplosjonsvernloven § 33 første ledd.
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Org. nr.: 876820102
oslo.kommune.no

Vi kan pålegge dere nødvendige tiltak for å ivareta kravene til brannsikkerhet. Dette er omtalt i
brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.
Vi skal sørge for at saken er så godt belyst som mulig, før vi fatter et vedtak. Dere har derfor fått
varsel om mulige vedtak, og fått mulighet til å uttale dere i saken, i tråd med forvaltningsloven §
16.

Med vennlig hilsen
Morten Brauer
teamleder

Linda Amdam
branninspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
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