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Framtidens brann & redning er i endring 
Etter sju år (2015-2021) med felles forebyggende brannvern tjenester for region nord, avsluttes 
brannvernsamarbeidet mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen med 
virkning 01.01.2022. 
  
BRANNVESENET NORD har i perioden (2015-2021) hvert ledet av brannsjef, Nils-Arnold Nilsen der 
hovedoppgaven er å lede brannvesenets totale virksomhet, slik at den kan fylle de oppgaver som 
følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser.   
 
Det har vært noen utrolig spennende og givende år som leder av BRANNVESENET NORD.  
Jeg har hatt gleden av å jobbe tett med mange av våre, innbyggere og samspillet med kunder og 
samarbeidspartnere har bidratt til å føre selskapet i riktig retning.  
 
Kvalitet, lønnsomhet og antall ansatte har økt i BRANNVESENET NORD i perioden (2015-2021), dette er 
et resultat av at selskapet har ligget helt i front innen digitalisering av arbeidsprosesser for offentlig 
og privat sektor, basert på god økonomisk styring, unik brannfaglig kompetanse, evne og vilje til å 
bidra til god tjenesteytelse for befolkningen i region nord.   
 
Jeg vil rette en spesiell takk til alle de ansatte i BRANNVESENET NORD som har bidratt til et tryggere 
samfunn der ingen skal skades eller omkomme i brann eller ulykke. 
 
Med 25 års brannfaglig erfaring innenfor samfunnssikkerhet og beredskap har jeg sett en positiv 
utvikling for region nord. Jeg vil i framtiden fortsette å jobbe for et tryggere samfunn der ingen skal 
skades eller omkomme i brann eller ulykke. 
 
Avdelingsleder forebyggende, Bernt Thomas Åbyholm og Branninspektør, Odd Harald Grøtterud.  
Hovedoppgaven er å gjennomføre tilsyn i de særskilte brannobjektene, hvilket er en lovpålagt 
oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven.  
 
Brannforebygger, Per Richard Reiersen, Hans Henrik Karlstrøm, Geir Wahlgren, Gry Hege Kviteberg, 
Thomas Henriksen. 
Hovedoppgaven er å gjennomføre feiing og ildstedstilsyn i bygg med fyringsanlegg, hvilket er en 
lovpålagt oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven.   
 
Avdelingsleder beredskap, Pål Edvardsen. 
Hovedoppgaven er å organisere, dimensjonere kommunenes innsatsstyrker ved brann og andre 
akutte ulykker, hvilket er en lovpålagt oppgave hjemlet i brann- og eksplosjonsvernloven.   
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BRANNVESENET NORD 

 
VIKTIG MELDING 
Til alle regionens innbyggere og samarbeidspartnere, ifra 01.01.2022 må dere ta direkte kontakt med 
deres kommuner ved henvendelser på brannvernområdet.  
 
«feiing, boligtilsyn, tilsyn med særskilte brannobjekter, søknader og brannfaglig bistand, mm» 
 
https://www.lyngen.kommune.no/   Lyngen kommune 
https://www.kafjord.kommune.no/   Kåfjord kommune 
https://www.skjervoy.kommune.no/   Skjervøy kommune 
https://www.nordreisa.kommune.no/   Nordreisa kommune 
https://www.kvanangen.kommune.no/  Kvænangen kommune  
 
 

 
 
 
BRANNVESENET NORD ønsker med dette å benytte anledningen til å takke for samarbeidet mellom 
våre Politikere, Kommunedirektøren med sin stab, Innbyggere og samtlige samarbeidspartnere for 
godt brannvernsamarbeidet i region nord. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nils-Arnold Nilsen, Pål Edvardsen, Bernt-Thomas Åbyholm, Odd Harald Grøtterud, Per Richard 
Reiersen, Geir Wahlgren, Thomas Henriksen, Hans Henrik Karlstrøm, Gry Hege Kviteberg.  
 
Nils-Arnold Nilsen fortsetter i sin stilling som brannsjef for Kvænangen kommune 01.01.2022. 
 
 
Nils-Arnold Nilsen 
Brannsjef / Daglig leder 
Tlf.: (+47) 960 97 750 
Epost: nils.nilsen@brannnord.no 
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