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Bakgrunn for aksjonen

Betydelig antall branner og branntilløp de 

siste årene – 200 (2016 - 2.9.20)
• Brannene varer lenge

• Medgår svært mye slokkevann 

• Utgjør en miljøutfordring

• Evakueringer pga røykutvikling

• Miljøpåvirkning – luft og vann

Artikkel: Avfall Norge.no v/ Hans-Martin Rønning

Foto: Oslo brann- og redningsetat



Mandat 

Målsettingen er å redusere branner og 
miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg, 
ved å kontrollere at virksomhetene jobber 
forsvarlig med forebyggende arbeid for å 
hindre at branner skjer, og å redusere 
miljøpåvirkningen dersom brannen først 
oppstår.

Delmålene er å:
➢øke brannsikkerheten i avfallsfraksjonene 
➢øke kvaliteten i brannrisikovurderinger 
➢ redusere potensialet for miljøpåvirkningen ved 

brann (avrenning, luftforurensning mv)
➢øke brannsikkerheten i byggverk for mottak-, 

oppbevaring og behandling av avfall
➢øke oppmerksomheten om effekten 

(merverdien) med samarbeid mellom 
myndighetene



Milepælsplan



Utvelgelse av risiko-objekter for 

tilsyn 



Føringer for tilsyn 
med avfallsanlegg

• Tema skal svare på målsettingen om å  redusere 
branner og miljøpåvirkningen av branner i 
avfallsanlegg, og omfatter følgende:

• Avfallsanleggets etterlevelse av 
internkontrollforskriften generelt og kvaliteten på 
brann- og miljø-risikovurderingene spesielt

• Utsjekk av brann- og miljørisiko i avfallsfraksjonene
med fokus på mengden blandet avfall (restavfall), 
orden og ryddighet, mottakskontroll mv.

• Utsjekk av potensialet for miljøpåvirkning ved brann 
(avrenning og luftforurensning mv.)

• Noen kontrollpunkter om byggverket



Tema for tilsynsaksjonen

• Internkontroll:

▪ Generell

▪ Brann og miljørisikovurderinger

▪ Avvikshåndtering 

• Tema 2 Brannsikkerhet i avfallsfraksjoner  

– Avfallsfraksjoner (risikoavfall, litiumbatterier)

– Mottakskontroll (feilsorteringer/ulovlig avfall)

– Oppbevaring (ute/inne, tid, mengde, separasjon)

• Tema 3 Brannsikkerhet i byggverk



Miljørisikovurderinger

Har man:

• Kartlagt naturmiljøressurser som kan bli berørt av forurensning.

• Vurdert brann med påfølgende utslipp av slokkevann/brannskum som kilde til 

forurensning

• Vurdert konsekvenser av utslipp av slokkevann/brannskum 

(drikkevannskilder, sårbare naturområder, bebyggelse) – akutt forurensning

• Akseptkriterier – akseptabel ?

• Iverksatt tiltak (konsekvensreduserende) eks. oppsamlingsarrangement som 

lukkede vannsystemer, grøfter, oppsamlingsarrangementer (oljeutskiller, 

adsorbenter, IBC-er/tanker etc), lenser…

• Beredskap



Noen betraktninger

• Både FM/brann- og redningsvesen har opplevde det som svært nyttig å gjennomføre 

tilsyn samtidig, og har fått god respons av virksomheter. 

• Mange har fokus på å hindre brann, men ikke så mye på miljørisiko mht. utslipp 

slokkevann/brannskum. 

• Viktig med kompetanse mht. øke kvalitet i (miljø)risikovurderinger hos anleggene.

• Flere avfallsanlegg har trukket frem viktigheten av at EE-produkter og batterier blir 

levert og håndtert i retursystemet – kan forårsake brann i avfallsanlegg.
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Foreløpige resultater 

• Hittil registrert 56 tilsyn. Av disse har:

• 37,5 % ikke iverksatt tilstrekkelige risikoreduserende tiltak 

• 32,14 % hadde mangler i miljørisikovurdering 

• 30,4 % manglet å ha kartlagt pot. kilder til forurensning

• 25 % hadde mangler i beredskap akutt forurensning

• 21,4 % ikke tilstrekkelige dokumenterte rutiner
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Takk for oppmerksomheten


