
Tilsynsaksjonen 2020
«Branner i avfallsanlegg»



www.tbrt.no

§ Landsdekkende tilsynsaksjon – Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 
Miljødirektoratet (MDR)

§ Gjennomføres av brann- og redningsvesenet og 
Statsforvalteren/Fylkesmannen i fellesskap 

§ Planlagt gjennomført i mai/juni 2020 – Flyttet til oktober 
2020

§ DSB og MDR utarbeidet føringer, sjekklister og mal til 
tilsynsrapport

§ Brann- og redningsvesen ble bedt om å risiko-vurdere 
anlegg på lokalt nivå 
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Mål for tilsyn

§ Redusere branner og miljøpåvirkningen av 
branner i avfallsanlegg. 

§ Vi ønsker å sikre at virksomhetene jobber 
forsvarlig med forebyggende arbeid for å 
hindre at branner skjer og å redusere 
miljøpåvirkningen dersom brannen først 
oppstår.

§ Styrke samarbeidet mellom oss 
tilsynsmyndighetene. Og lære av hverandre.

§ Vi ser at tilsyn nytter (Råd og veiledning og 
«ET dytt» i riktig retning).

Foto: Sigrid Drage/Statsforvalteren i Trøndelag
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Utfordringer

§ Ofte krevende og kan ta mange dager
§ Store ressursbruk 
§ Farlig avfall 
§ Miljøhensyn
§ Store mengder vann
§ Naboer og tredjemanns påvirkning 

Foto: Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS
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Våre funn fra tilsyn

§ Stor variasjon mellom anleggene

§ Avvik varierer i antall og alvorlighetsgrad

§ 70 av 145 anlegg hadde ett eller flere alvorlige 
brudd

§ 50 anlegg hadde vesentlig mangler i sine 
risikoanalyser (Risikovurdering samsvarer ofte med det vi 
finner ute på området)

§ 45 kunne ikke framlegg konsekvensanalyse for 
naboer 

§ 38 anlegg hadde mangler i sine opplæringsplaner

Foto: Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS
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§ Lagres store mengder avfall  (trevirke - korona?)

§ Mangelfull avstand og/eller barrierer mellom 
fraksjoner

§ Utfordringer med hensyn på tilrettelegging for 
rednings- og slukkemannskap

§ Flere anlegg har montert deteksjon (for 
eksempel infrarød kamra), automatiske 
slukkeanlegg

§ Ansatte deltar mere aktivt i det daglige HMS-
arbeidet 

§ Ryddighet og orden har de senere årene fått 
større fokus

Foto: Sigrid Drage/Statsforvalteren i Trøndelag
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Viktige fokusområder sett fra vår side

§ Tidlig deteksjon og egnet automatisk 
slukkeanlegg

§ Tilgjengelig slukkevann

Foto: Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS
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§ Adkomst og framkommelighet
§ God oversikt / Ryddighet på området (Hva brenner? Avviksavfall, farlig 

stoff- Kjemikalier). Lagring inne vs ute.
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§ Barrierer/skiller, avstand mellom fraksjoner
§ Nabovirksomheter
§ Kjentmann 
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¡ Gode risikovurderinger med
handlingsplan

¡ Forståelse for HSM-arbeid må 
forankres i ledelsen

¡ Alle ansatte må inkluderes

¡ Ryddighet = god oversikt

¡ God samarbeid mellom virksomhet 
og tilsynsmyndighet
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§ Totalt 228 registrert på landsbasis - 17 i Trøndelag 
§ Mange mørketall - Hva er årsaken?

- System for registrering
- Økonomi 
- Forsikringsbransjen
- «Dårligst i klassen»

Rapporterte branner
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Hvordan skal vi løse dette?



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


