
Brannfarlig bransje, 
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Brannvesenet = 241 brannvesen i Norge, 100 000 oppdrag årlig
Årsverk:
129 brannsjefer
2506 i beredskap
556 i forebyggende.
Totalt, inkludert feiere, 110-sentraler og administrasjon er det 4444 årsverk brann-Norge.
3924 på heltid og 7736 på deltid. (Kilde: https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/statistikk/mob/melding-om-brannvernet-2018.pdf)

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/statistikk/mob/melding-om-brannvernet-2018.pdf
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Generelt: 

Brann ute, eller med fri tilgang på luft, såkalt ventilasjonsstyrt brann:

Utvikler seg akselererende, ikke lineært
Den vi bli dobbelt så stor, doblingstiden seinere.

Industrivern er gull verdt, alle branner 
begynner som små!



Liv, helse, miljø og deretter verdier

• Brannvesenet håndterer ikke bare brann og ulykker. 
• Kommunenes viktigste beredskapsressurs ved akutt 

forurensning. 
• Sentral aktør i landets 32 Interkommunalt utvalg 

mot akutt forurensning.  

• Kystverket er forurensningsmyndighet i forbindelse med akutt forurensning, 
kan delegeres til Fylkesmannen.









Branntilsyn Revac 2018: 
På de kontrollerte forhold konkluderer rapporten:

0 avvik og 0 anmerkninger

Brannloven § 13. Særskilte brannobjekter Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, 
opplag, områder, tunneler, virksomheter 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 byggverk 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 betydning for 
gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.



VIB ba eksterne evaluere 
brannen.

Selskapet  
PricewaterhouseCoopers
fikk oppdraget. 

Fylkesmannen tok regninga, 
etter søknad fra 
hendelseskommunen Re.



PwC-rapporten etter Revacbrannen: https://www.vibr.no/showfile.php?type=attachment&attachment=tAZfVcFZ

https://www.vibr.no/showfile.php?type=attachment&attachment=tAZfVcFZ
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Kilde: www.revac.no









Status Revac, oppsummert:

• Godt samarbeid, de har styrket egenberedskapen, vi har oppdatert 
planverk og alle våre vaktlag har vært på grundig rundtur på anlegget. 
De «kan» objektet. Vi har øvd SAMMEN.

• Detaljert planverk i app, slik at brannmannskapene i nødstilfeller kan 
finne og betjene de tekniske installasjonene. 

Generelt for alle farlig avfall virksomheter:

• Kjentfolk er alfa og omega ved hendelser! Utfordring der det ikke er 
døgnkontinuerlig drift.

• Opprett kontakt og kom i dialog med ditt brannvesen, både 
forebyggende og beredskap

• Søk samarbeid og felles øvelser
• Forklar risiko og avklar gjensidige forventninger til beredskap







Farer ved avfallshåndtering og -behandling 
Hendelser ved avfallsmottak vil typisk kunne ramme vassdrag, sjø eller luft. 

Avfallshåndtering innebærer følgende farer: 
Antennelse av avfall, akutt forurensning til luft 
Antennelse av avfall, akutt forurensning til grunn og vassdrag 
(slukkevann) 
Utslipp under mottak og håndtering (lekkasjer, velt, dropp mv) 

Forurensningslovens §40 pålegg om beredskap i egen virksomhet. 
Beredskapen skal stå i rimelig forhold til virksomhetens risiko.

Virksomheter innen deres bransje med mer enn 20 ansatte har plikt til å ha 
industrivern, etter endringene i Forskrift om industrivern.

Vilkår i tillatelser, gitt av Fylkesmannen. 



Sannsynlighet
Brann i avfallsmottak/gjenvinningsanlegg forekommer relativt ofte. De fleste håndteres av virksomheten selv og 
lokalt brannvesen. 

En større brann kan få lang varighet og kreve betydelig innsats, kan også medføre spredning av forurensning til 
luft, grunn og vassdrag. 
Vestfold har mange avfallsmottak. Hendelsen vurderes derfor å kunne inntreffe i gjennomsnitt en gang hvert 5-
20 år, altså en årlig sannsynlighet på 5-20%. 

Konsekvens
Brann i avfallsmottak/gjenvinningsanlegg som håndterer eller lagrer miljøfarlige stoffer kan medføre betydelig 
forurensning av jord, grunnvann, vassdrag og luft. Ofte vil hensynet til liv/helse (gass- og partikkel spredning) 
veie tungt, fremfor påvirkning av miljøsårbare ressurser gjennom spredning av forurenset slukkevann.

Slik praksis er i dag, vurderes en slik hendelse å gi alvorlig lokal miljøkonsekvens. (Tiltakskort for hver lokalitet 
bør omfatte en planlagt slukkestrategi slik at miljøkonsekvenser kan reduseres).



Tilsynsaksjonen 2020 – hva er myndighetene opptatt av
Kontroll med brannsikkerheten 

Organisatoriske

• risikoanalyse
• internkontroll 

• eierens og brukerens systematiske sikkerhetsarbeid, 
div rutiner – eks. evakuering og redning, øvelser 

Bygnings- og utstyrsmessige
• konsekvens i bygningskonstruksjoner (tåler liten 

brannbelastning)

• avfallsfraksjoner (hva og hvordan)
• brannfarlige produkter

• førstehåndsinnsats fra ansatte 

• behandling av avfall (prosess/kverning osv.)

Tekniske 
• Deteksjon, overvåkning, brannvarsling ol.

• Vannforsyningen, oppsamling og avrenning av 
slokkevann osv.)

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



PUBLIKUMS  BEVISSTHET









Takk for meg!
Lykke til med det brannforebyggende arbeidet!
Vi kan ikke gjøre jobben for dere, men sammen med dere!


