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Bakgrunn

1. 131 branner i avfallsanlegg på tre år
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Langt flere branntilløp
 
Brannen fra Westco
 
 
 
 

Tallene er hentet fra BRIS – en rapporteringsløsning for brann- og
redningsvesenet

Foto: Oslo brann- og redningsetat, v/ Lars Magne Hovtun, anlegg i Oslo

År Antall branner

2016 44

2017 44

2018  43

Totalt 131



 

Samarbeid mellom Miljødirektoratet og DSB om å
redusere antall branner og miljøpåvirkningen av disse

 
➢ Øke kunnskapsgrunnlaget om risiko (2019) – RISE

Fire Research AS
 
➢ Felles tilsynsaksjon i 2020
 
➢ Oppfølging - veiledning, regelverksendringer osv
 
Underveis vil vi gi informasjon om arbeidet og involvere
næringen.  Første møte med næringen ble avholdt 28.
februar 2019.

 

 



 

DSBs erfaringsinnhenting –
høsten 2018
· Prosess: 5 spørsmål til 8 utvalgte brann- og redningsvesen
 
· Innhold: Hvor mange anlegg? Bekymret? Vurdert som brann- risiko-objekt?

Konkrete forebyggende tiltak? Relevante tilsynsrapporter ble etterlyst
 
· Sammendrag: Ikke representativ – kun et utvalg – men;

– Mange anlegg - svært forskjellig
– Forskjellig praksis ift registrering som særskilt brannobjekt
– Tilsyn - foretrukket virkemiddel (personell fra både forebygging og beredskap)
– Eksempel til etterfølgelse – Rogaland brann- og redning IKS
 

Fra erfaringsinnhentingen (internt rapport):
Deres anmodning til bransjen om å utarbeide en konsekvensanalyse for 3. part i tilfelle storbrann har
bidratt både til ansvarliggjøring av avfallsanleggene samtidig som man har oppnådd en
kompetanseheving både hos næringen selv, men antagelig også hos brann- og redningsvesenet



 

Fase 1: Kartlegging av

risikoen – RISE Fire Research

AS
 
➢ knyttet til brann i ulike avfallsfraksjoner
 
➢ for store branner og deres

miljøpåvirkning Herunder forhold knyttet
til:

 
➢ Bygning
➢ Produksjon
➢ Avfallsfraksjoner og

lagringsforhold
 

➢ og forslag til tiltak for å redusere
risikoen

 
➢ ferdig – september 2019

Artikkel: Avfall Norge.no v/ Hans-Martin Rønning
Foto: Oslo brann- og redningsetat



 

Fase 2 og 3: Planlegging av felles tilsynsaksjon
- 2020

· Hvem: Brann- og redningsvesenet, Miljødirektoratet, DSB og
fylkesmannen

 
· Hva: Gjennomføre tilsyn våren 2020 med bakgrunn i;

–  brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter
–  forurensningsloven med forskrifter
–  felles tilsynsprogram og felles aksjon

 
· Hvordan: H-2019 starter planleggingen. Blant annet vil brann-

og redningsvesenet
– skaffe seg oversikt over alle avfallsanleggene i eget område/fylke
– identifisere risiko-objektene (jf. brann- og eksplosjonsvernl. § 13)
– og bidra i arbeidet med utarbeidelse av felles tilsynsprogram

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Fase 4 og 5: Tilsynsaksjonen – hva er myndighetene

opptatt av

Kontroll med brannsikkerheten –
blant annet

 
Organisatoriske

• risikoanalyse
• internkontroll
• eierens og brukerens

systematiske sikkerhetsarbeid,
div ruiner – eks evakuering og
redning, øvelser

 
Bygnings- og utstyrsmessige

• konsekvens i
bygningskonstruksjoner (tåler
liten brannbelastning)

• avfallsfraksjoner (hva og

Kontroll med miljøpåvirkningen
 

• Forurensning
• Innhold av miljøskadelige stoffer i slukkevann
• Håndtering av slukkevann
• Utslipp til luft
• At en branns miljøpåvirkning reduseres så mye

som mulig
• Påvirkning på miljøet rundt

 



 

Hjemmel – for tilsyn med
brannsikkerheten
§ 13.Særskilte brannobjekter

 
Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over
byggverk,1 opplag, områder, tunneler, virksomheter
2 m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller
store skader på helse, miljø eller materielle verdier.
 
Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i
byggverk1 m.m. som nevnt i første ledd for å påse at
disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal
omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten,
herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige
og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av



 

Milepælsplan



 

 
Takk for oppmerksomheten!


