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Pyrotekniske artikler – som avfall
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Fyrverkeri 
• Forbruker kan hele året kostnadsfritt levere 

fyrverkeri i kategori F1, F2 og F3 til betjente 
kommunale mottaksordninger for farlig avfall

• Mottaksordningen kan:

– oppbevar inntil 10 kg NEI uten tillatelse

– vannbad, i en beholder av gnisfritt materiale

– oppbevares inntil 1 år før viderelevering for 
tilintetgjøring

• Plikt for distributør av fyrverkeri til å hente 
artikler som er levert mottaksordningene 
minimum én gang i året eller dersom 
mengden er over 10 kg.

Fyrverkeri (F)



Andre pyrotekniske artikler

• Kategori P1: Forbruker kan hele året 

kostnadsfritt lever tilbake artikler i kategori 

P1 til virksomhet som selger slike artikler.

• Skal ikke leveres kommunale 

mottaksordninger 

Andre pyrotekniske artikler (P)



Håndtering av eksplosiver som avfall

• Andre eksplosiver skal ikke inn på 

avfallsmottakene

• Eksplosiver som er skadet eller ikke 

lenger skal brukes skal leveres 

tilbake til produsent, importør, 

distributør eller virksomhet med 

tillatelse til å tilintetgjøre

• Eksplosivene skal tilintetgjøres av 

virksomheter med tillatelse til dette fra 

DSB

Foto: DSB



Forskrift om håndtering av farlig stoff

• Farlig avfall vil kunne falle inn under forskriftens virkeområde 

avhengig av hvordan stoffet klassifiseres

• Forskriften er p.t. under revisjon

• Oppfordrer bransjen til å sette 

seg inn i forslagene og komme

med evn. innspill
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Veileder til forskrift om helse og sikkerhet i 

eksplosjonsfarlige atmosfærer

• Arbeidstilsynet og DSB utarbeider veileder til forskrift om helse og 
sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (ATEX-brukerforskriften)

• Veiledningen har som formål å gjøre det enklere å forstå hvordan 
forskriften skal anvendes

• Det vil også bli gitt utdypende kommentarer til hver enkelt paragraf

• Høsten 2022 er det planlagt arrangert et to-dagers Atex-seminar i 
regi av Standard Norge. Både Arbeidstilsynet og DSB bidrar på 
dette seminaret.



Temaveiledning til storulykkeforskriften - hvordan vurdere avfall?

• Avfallsvirksomheter kan være underlagt storulykkeforskriften, 

men fareklassifisering og beregning er komplisert. 

• DSB og øvrige storulykkemyndigheter utarbeider en veileder 

for å gjøre det enklere for virksomhetene og for å sikre likere 

grunnlag for vurderingene. 

• Referansegruppe med NFFA og Norsk Industri

• Utkast, inkludert excel-fil for hjelp til beregning, er nå på høring 

i referansegruppen.

• Det tas sikte på publisering første kvartal 2022.
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Sikker håndtering av batterier

• En konsekvens av det grønne skiftet er at det tas i bruk batterier i alt fra 
produkter, skip, kjøretøy, boliger, forsyningsnett mv.

• Mengden kasserte batterier, herunder litiumbatterier, ventes derfor å 
øke

• Batterisikkerhet er et tema som berører alle seksjonene i DSBs Avdeling 
for forebyggende sikkerhet

• Batterinettverket er opprettet for å styrke vår kompetanse

• Litiumbatterier er definert som farlig gods og det er strengere krav til håndtering hvis de er skadet og ustabile

• Hvordan vurdere om et batteri er ustabilt? – Se veiledning om sikker håndtering av litiumbatterier som er defekte eller 
skadet



Eksplosjon og brann i gjenvinningsanlegg

• DSB deltok på Arbeidstilsynets tilsyn 

med mottaker

• DSB følger opp avsender og transportør 

av avfallet og deres etterlevelse av farlig 

gods regelverket 

• Tilsyn pågår og rapport vil være 

tilgjengelig i løpet av et par uker Foto: DSB



Brannsikkerhet i avfallsanlegg – tilsynsaksjon i 

samarbeid med Miljødirektoratet 

Bakgrunn – hyppige branner og miljøutfordringer

Foto: Lars Magne Hovtun, Oslo Brann og redning



Mål for tilsynsaksjonen 

å redusere branner og miljøpåvirkningen 

av branner i avfallsanlegg.

Delmålene er å:

➢ øke brannsikkerheten i avfallsfraksjonene 

➢ øke kvaliteten i brannrisikovurderinger 

➢ redusere potensialet for miljøpåvirkningen ved 

brann 

➢ øke brannsikkerheten i byggverk for mottak-, 

oppbevaring og behandling av avfall

➢ øke oppmerksomheten om effekten ved samarbeid 

mellom myndighetene



Antall tilsyn

• 75 brann- og redningsvesen gjennomførte 

totalt 145 tilsyn

• 55 tilsyn ble gjennomført sammen med 

Statsforvalteren

• Få tilsyn med rene farlig avfallsanlegg

Foto: DSB



Hovedfunn fra brann- og redningsvesenet

• Halvparten (70) av anleggene hadde ett eller flere alvorlige 
avvik. 

• 52 avfallsanlegg hadde vesentlige mangler i sitt HMS/IK-
system.

• 50 anlegg manglet eller hadde vesentlige mangler i sine 
brannrisikoanalyser.

• 45 anlegg kunne ikke redegjøre for hvilke konsekvenser en 
eventuell brann ville ha for naboene til anlegget.

• 38 anlegg hadde vesentlige mangler i opplæringsplanene 
innen forebygging av brann og slokkeberedskap.



Ansvar hos avfallsanleggene

• Behov for bedring av internkontrollen

• Veiledningsbehov – bransjeorganisasjonene kan 
bidra

• Økt oppmerksomhet om brannfaren i restavfall, 
batterier og EE-avfall

• Kunnskap om brannrisiko må ivaretas i driften



Myndighetenes videre arbeid

1. Tilsynsveileder for brann- og redningsvesenet 

2. Vurdere behov for endringer i forskrift om brannforebygging

3. Videre samarbeid mellom tilsynsmyndigheten – innenfor fylkene

4. Etterforskning av branner

5. Finans Norge og forsikringsnæringen kan bidra



Sluttrapport og veiledere

https://www.samfunnsbedriftene.no/bransjer/

avfall-og-ressurs/brann-i-avfallsanlegg-

veileder-om-risiko/

https:/

https://www.samfunnsbedriftene.no/bransjer/avfall-og-ressurs/brann-i-avfallsanlegg-veileder-om-risiko/

