
Forskrift om brannforebygging
Hele Norge forebygger brann



Gode bidrag
fra nord til sør!

Totalt 24 brannvesen
Representerer 89 kommuner

http://brann.movar.no/


Spørsmålene som ble sendt ut:

1. Hvilke endringer i driften har dere gjort som 
følge av - eller i tråd med – Forskrift om 
brannforebygging? 

2. Hvilke(t) enkelttiltak mener dere har fungert 
best, og hvorfor? Dette kan gå på både hva 
som gjøres og hvem dere samarbeider med.



Hareid og Ulstein brannvesen
Kontakt: Live Gandborg, e-post: postmottak@ulstein.kommune.no

1. Endring:
• Endring av tilsynsfrekvens på objekt basert på risiko og avvik. 

Gjennomfører grundigere tilsyn når en er på tilsyn.

2. Tiltak:
• Fordelen med endringa er:

• Verksemda får ein annen oversikt over alt som ikkje er i orden med 
eingong i staden for at nye ting (som har vert der lenge) vert 
oppdaga år etter år. Særleg dei med ISO9001 sertifisering er veldig 
glad for metoden min. 

• Eg kan prioritere min tid på dei som ikkje har ting på plass og som 
treng tilsyn ofte.

• Eg som tilsynsmyndigheit har ein annen oversikt over verksemda i 
forhold til brannsikkerheita og korleis objektet er. Lage betre 
innsatsplaner. 



Brannvesenet Østre Toten
Kontakt: Lars-Harald Bergheim, E-post: lars-harald.bergheim@ostre-toten.kommune.no

1. Endring:
• Endret på tilsynshyppigheten ut i fra hvor sikkert objektet 

er (hvilke branntekniske tiltak det er i bygget).

• Elektronisk tilsyn av kommunale bygg.

• Foretakstilsyn fremfor å gå tilsyn i hvert objekt.

• Befaringer og stikkprøver. 

2. Tiltak:
• Endring i tilsynshyppigheten frigjør ressurser til annet 

forebyggende arbeid blant anna risikogrupper.
• Samarbeid med DLE og Arbeidstilsynet når det gjelder 

undersøkelse av boforhold for sesongarbeidere



Innherred brann og redning
Kontakt: Rigman Pents, E-post: rigman.pents@ihbr.no

1. Endring:
• Vi har endret fokus fra tilsyn av kommunale særskilte 

objekt i kommunene, til å få kommunene til å 
gjennomføre risikovurdering av utleieboliger og hvilke 
personer som blir plassert hvor.

2. Tiltak
• Samarbeid med El-tilsynet når det gjelder boforhold for 

innleide gjestearbeidere. 
• Har gjennomført tilsyn på alle større gartneri og 

gårdsbruk, samt tilsyn i samtlige boenheter hvor 
sesongarbeiderne bor.
• Brukte røykvarslerens dag til oppfølgingstilsyn på disse 

boenhetene.



Nord Troms Brannvesen
Kontakt: Bernt-Thomas Åbyholm, E-post: bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no

1. Endring
• Endret på tilsynshyppigheten.
• Holder på å bygge opp et verktøy i forhold til 

risikokartlegging. Kartleggingen skal ta for seg alle 
objektene/områdene/gruppene m.m.

2. Tiltak
• Tilsyn det beste tiltak i dag, risikokartleggingen vil kunne 

gi et bedre grunnlag for valg av tiltak som iverksettes til 
en hver tid.

• God erfaring med foredrag til ulike grupper og uformelle 
møter.
• Benytter informasjonsmateriell som er utarbeidet av foreninger, 

DSB, osv.



Fredrikstad brann- og redningskorps
Kontakt: Stein Didrik Laache, E-post: stelaa@fredrikstad.kommune.no

1. Endring
• Risikobasert tilsyn av de særskilte brannobjekt

• Utarbeidet egen prosedyre for hvordan prioriteringene skal utføres.
• Har videreført kategoriene fra tidligere forskrift.
• Spesielle vurderinger gjøres av tilsynsfører for det enkelte 

tilsynsobjektet. 

2. Tiltak 
• 6. klasse undervisning
• Flerboligprosjekt – tilsyn i flerboligbygg inkl. 1890-gårder.
• Arbeid med utsatte grupper i samarbeid med kommunens 

helsevirksomhet.
• Bjørnisprosjektet.
• Tilsyn i byggesaker – samarbeid med byggesak og 

planavdelingen.



Midt-Hedmark brann- og 
redningsvesen IKS

Kontakt: Johan Snartum, E-post: johan.snartum@mhbr.no

1. Endring:
• Bruker flere ressurser på Risikoutsatte grupper.
• Tydeligere kartlegging, styring, prioritering og 

oppfølging av våres forebyggende arbeid.
• Gjennomfører tilsyn på en annen måte (se pkt. 2 

nedenfor).

2. Tiltak:
• Tettere samarbeid/info (f.eks. Ja-Liste) rettet mot 

utsatte grupper/bekymringsmeldinger.
• Revisjonstilsyn av kommuner som eier av § 13 bygg. 
• Trafikksikkerhetsprosjekt
• Skogens brannvoktere.



Åmot brannvesen
Kontakt: Åge Straume, e-post: age.straume@amot.kommune.no

1. Endring:
• ROS-analyse av dimensjonering av brannvesenet og det 

forebyggende arbeidet.
• Erfaring viser det seg at dersom eier, organisering og enkeltpersoner 

som arbeider med brannsikkerheten er stabil blir brannvernarbeidet 
ført videre. Dersom en av forutsetningene endres kan arbeidet med 
brannsikkerheten fort bli nedprioritert. For å overvåke at arbeid 
brannsikkerhet ikke endres, mener vi at det fortsatt årlig må være 
kontakt mellom eier og tilsynsmyndigheten. 

2. Tiltak
• § 13 – objekt: Årlig kontakt mellom eier og 

tilsynsmyndigheten.
• Forebyggende arbeid opp imot skogbrann

• Informasjon opp mot skogdrift, forsvaret og friluftsliv.



Kvinnherad brann og redning

1. Endring:
• Mer fokus på risikogrupper

2. Tiltak:
• Fra detaljtilsyn til systemretta tilsyn

• Bruker media (lokalavisa) etter en har vært ute på 
oppdrag.
• Eks: Monterte røykvarsler hos eldre dame.

• Informasjonsoppdrag til:
• Helsepersonell.

• Risikogrupper.



Oslo brann og redningsetaten
Kontakt:

1. Endringer i driften:
• Omorganisering av avdelingen:

• Seksjon – personsikkerhet (utsatte grupper).
• Seksjon – boligsikkerhet (feiing og tilsyn).
• Seksjon – Næringssikkerhet (§ 13).

1. Tiltak:
• Laget modell for sammenligning av risikoområder

• Modellen analyserer hele områder og vurdering helt ned på objektnivå.

• Prioriterer mye ressurser til utsatte grupper 
• Samarbeid med bydelene.
• Utviklet egen risikosjekk.

• Denne skal implementeres i bydelene og i helsesektoren i kommunen.

• Med støtte fra Brannløftet
• Hjelpemidler til å øke brannsikkerheten hos utsatte grupper.
• Uteteam – Forebyggere som kun skal være ute på veien og jobbe der hvor risikoen er størst.
• Risikosenter - Minisamfunn

• Treningssenter for de som jobber med utsatte grupper.
• Identifisere hverdagsrisikoer og hvordan disse kan reduseres eller unngås.

• Skal også gjøres tilgjengelig for alle 6. klassinger.



Øvre Romerike brann og redning IKS
1. Endringer i driften:

• Ansatt medarbeidere med ulik bakgrunn ut ifra de nye krav og forventinger.
• Journalist – utarbeidet kommunikasjonsstrategi for daglig drift til krisesituasjoner. 
• Ergoterapeut – skal være bindeleddet mellom helse og brannvesenet
• Bachelor i «internasjonal beredskap» og mastergrad i «kriseledelse og samfunnssikkerhet»  -

Utarbeidet interne rutiner, overordnet ROS-arbeid, systemrettet tilsyn, Forebyggende analyse og 
være bidragsyter i beredskapsanalyser.

• Ingeniør – tilrettelegge og gjennomføre «systemrettet tilsyn» i samarbeid med andre med faglig 
kompetanse i avdelingen.

• Risikobasert tilsyn
• Alle særskilte brannobjekt (§13) er gjennomgått og klassifisert i 3 klasser:
• Høy: årlig eller hyppigere formelle tilsyn / tett oppfølging. Middels: 2-3 års intervaller. Lav: 3-5 års intervaller.

2. Tiltak:
• Bjørnis – stor kontakt opp mot barn – Benyttes ved «åpen dag» og andre arrangement.
• Tilrettelagt for rask og mer «strømlinjet» behandling av bekymringsmeldinger e-post eller 

«trykknapp» på hjemmesiden. Dette samarbeid med kommunen og andre etater.
• Samarbeid med medielinjen på VGS – Elevene lager gjennomfører fortellerstund om 

brannvern for barnehagebarn.
• Informasjon og øvelser opp mot sameier/borettslag
• Kalenderaksjonen for 6.klassinger hver høst



Setesdal brannvesen IKS
Kontakt: Egil Kvitne, TLF: 909 90 987

1. Endring/videreføring:
• Forebyggende forum for ledere i Agder

• Består av 6 brannvesen hvor felles utfordringer blir drøftet.
• Fellesprosjekt: Revisjon av Agder Energi og Fylkeskommunen på skolebygg.
• Tilsyn av veitunneler.

• Felles tilsynsgruppe med de andre brannvesen.

• Risikokartlegging av § 13- objekt.
• Risikovurdert alle boliger og fritidsboliger. 

• I samarbeid med Norkart.

2. Tiltak
• Risikobasert arbeid med bakgrunn i risikovurderingen/kartleggingen:

• Rettet innsatsen mot §13 – objekt som har avvik.
• Antall avvik er blitt redusert betydelig.

• Feierne prioriterer lettere hvilke bygninger som skal ha feiing og tilsyn.



Surnadal brann- og feiarvesen
Kontakt: Tor Arne Moen, E-post: tor.arne.moen@surnadal.kommune.no

1. Følgende endringer/videreføringer i driften:
• Omfattende bruk av feierne i det forebyggende arbeidet.
• Jobbe sammen – beredskap og forebyggende.

2. Tiltak:
• Følge befolkningen fra «unnfangelse til grav»

• Deltar på alle svangerskapskurs hvor vi prater om sikring av barn i bil
• Innom alle klasserom og prater med alle elever i barne- og ungdomskoler i løpet av desember hvert 

år. (3 feiere er innom ca .1000 elever). 
• Opplæring på videregående skole og prater om førstehjelp / brannsikkerhet og trafikksikkerhet 

hvert år. 
• Fagdag sammen med politi og ambulanse for barneskolene hvert år. 
• Sikkerhetsdag for avgangselevene ved ungdomskolene hvert år. Denne består av teori med brann, 

førstehjelp info fra politiet. Og en demo med hurtigfrigjøring til slutt. 
• Tilsyn i driftsbygninger og redskapshus på gårdsbruk. 
• Prater mye med bedrifter og borettslag.
• Deltar på pensjonist-treff og prater om brannsikkerhet.

• Samarbeid:
• Brann- og feiarvesenet deltar sammen med; miljørettet helsevern, mattilsynet, 

byggesaksavdelingen, næringskonsulent, skjenkekontrollør og DLE på 6 møter årlig som vi kaller 
«Oss tilsyn i mellom» .



Måsøy brann- og redning
Kontakt: Stein Kristiansen, e-post: SKR@masoy.kommune.no

1. Endring:

• Ingen endring, har vurdert tilsyn som beste 
virkemiddel opp mot innbyggerne og for 
kommunen.

2. Tiltak

• Gjennomfører tilsyn på tradisjonelt vis.



Hedmarken brannvesen
Kontakt: James Mercer, tlf: 926 13 471

1. Endring:
• Forebyggende analyse

• Risiko på § 13 – bygg
• Risikovurdering på objektnivå, brann sikkerhets indeks (BSI)

• Denne gav liten spredning i score og ble derfor vanskelig å bruke som et prioriteringsverktøy.
• Vi valgte derfor å forenkle det og heller bruke forebyggende analysen som verktøy og heller se på typer §13 

objekt og områder. Ut i fra en samlet vurdering bestemmes en hyppighet hvor ofte vi skal «yte 
oppmerksomhet» på §13 objekt eller bestemt risikoområde.
• Eks: Forsamlingslokaler – hvert 3 år.

• Risikoområder
• Hovedgrupper
• Undergrupper

• Årlig prioritering av tidsbestemte satsningsområder (noen strekker seg over tid)
• Risikogrupper (over flere år)
• Boligbygg med svake brannskiller (10-20 år)
• Sentral oppfølging av kommunal eiendomsforvalter (5 år)
• Landbruk (ca 2 år)
• Midlertidige gassanlegg (1 år)
• Kartlegge risiko for kvartalsbranner (1 år)

2. Tiltak
• Planer som lages av den enkelte medarbeider.
• Gjenstår en del på å være mer kreativ på tiltak (annet en tilsyn)



Øygarden brann og redning IKS
Kontakt: Ove Geir Stusdal, e-post: ogs@oybr.no

1. Endring:
• Risikovurdert samtlige § 13 –objekt.

• Ny tilsynsfrekvens som har gitt oss kapasitet til å satse på andre områder.

• Mye ressurser på opplæring i barnehage og skoler.
• Alle førskolegrupper får invitasjon til å komme på brannstasjonen.

• Teori, møte med Bjørnis, kjøre brannbil, spyle m.m.

• Brannvernopplæring for 3. 6. og 9. klasse.
• Opplæring tilpasset alderstrinnet.

• Prosjekt rettet mot utsatte grupper, samarbeid med omsorgsavdelingen i 
kommunen.

• Hjemmebesøk til eldre .
• Montering av komfyrvakt og røykvarslere.

• Kartlegging og tiltak rettet mot forsamlingslokaler i kommunen.
• Kartlegging og tiltak rettet mot borettslag/sameier.

• Bevisstgjøre styre sitt ansvar for brannsikkerheten.

2. Beste Tiltak:
• Opplæring i barnehager og skoler



Førde brann- og feiarvesen
Kontakt: Torill Anita Segtnan, e-post: tas@førde.kommune.no

1. Endring:
• Differensiere tilsynsintervallene etter risiko i samarbeid 

med Sogn brann IKS.
• Nytt fokus på tilsynene: Kunnskapen eier og bruker skal ha til sitt 

objekt.

• Samarbeid med bustadkonsulenter, miljøvaktmestere 
og tildelingstenesta.

• Mer fokus på større arrangement.

2. Tiltak
• Fokus på bredde og informasjon til den enkelte 

innbygger i kommunen.
• Gode boligtilsyn over flere år.



Mosseregionen interkommunale brann og redning 
(MIB)

Kontakt: Mette J. Kaspersen e-post: m.j.kaspersen@brann.movar.no

1. Endring:
• Årlig risikovurdering av alle registrerte objekter.

• Basert på 20 kriterier om brannsikkerhet.

• Mer ressurser på risikoutsatte grupper.
• Kartlegging
• Samarbeidsavtale med eierkommunene.

• Gjennomføre felles brannverntiltak for utsatte grupper.
• Kartlegging av brukere.
• Opplæring og øvelser til de som er i kontakt med utsatte grupper.

2. Tiltak
• Tett dialog/samarbeid med eierkommunene

• Boligkontor, tildelingskontor, NAV, vaktmestere, 
hjemmetjenesten, rus/psykiatri m.m.
• Mye enklere å få iverksatt tiltak når noe oppstår.



Skien brann og feievesen
Kontakt: Katrine Ånestad tlf: 941 67 506

1. Endring:
• Prosjektet: «Trygg bolig for alle – tilsyn i 

kommunale boliger» forebyggende forum 2018.
• Samarbeid med hjemmetjenesten.
• Bedre system for håndtering av 

bekymringsmeldinger.
• Internt mellom avdelinger.
• Tverrfaglig samarbeid med flere etater.

2. Tiltak
• Suksessfaktoren for alle prosjekt = samarbeid.
• «Trygg bolig for alle – tilsyn i kommunale boliger.



Sogn brann og redning IKS
Kontakt: Olav Helge Ylvisåker og Morten Dale Tlf: 918 42 982 / 952 15 131

1. Endring:
• Mindre tilsyn

• Alle oppgaver/oppdrag/ henvendelser fra et objekt blir loggført som 
«andre tiltak».

• Delta på øvelser på objekta, i samarbeid med beredskap.

• Opplæring og seminar retta mot eiere og brukere.
• Mer fokus på utsatte grupper.

• Både institusjon og hjemmeboende.

2. Tiltak
• Opplæring og seminar har fungert godt.
• Hospitering i sammen med hjemmetjenesten.

• Har fungert som en døråpner mellom brann og hjemmetjenesten.



Grimstad brann – og feiertjeneste
Kontakt: Eirik Evensen Tlf: 900 58 836

1. Endring:
• Har jobbet risikobasert før forskriften kom.
• Evalueringsrapporter etter store/alvorlige 

hendelser, samt forebyggende analyse.

2. Tiltak
• Tett samarbeid med kommunens planavdeling.

• Sikrer at forutsetninger blir fulgt i en tidlig fase.

• Intensjonsavtale med Helse. 
• Viktig med toppforankring for å få implementert 

brannrutiner nedover i organisasjonen.



Trøndelag brann og redningstjeneste 
IKS

Kontakt: Anna-Karin Hermansen E-post: anna-karin.hermansen@tbrt.no
1. Endring:

• Økt satsing på læring etter hendelser og evaluering av forebyggende aktiviteter
• Egen gruppe som har fått kursing i brannetterforskning 
• Samarbeidsavtale med politiet

• Forebyggendevirksomheten er mer tilpasset til dagsaktuelle temaer.
• Oppfølging av brannsikkerhet på Escape room etter brannen i Polen

• Satsningsområder tilpasset det lokale risikobildet
• Rom for å øke den forebyggende innsatsen overfor bygningstyper og områder.
• Mer prosjektbasert arbeid

• Kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner
• Økt pålitelighet til brannalarm. Satsning for å redusere det ENORME antallet unødige alarmer. 

Anbefaler alle brannvesen å gjøre det!!

• Mer fokus på brannsikkerhet i hjemmet.
• Gitt oss bedre mulighet til å avsette dedikerte ressurser til Trygg hjemmetematikken
• Modernisert brannverninformasjonsmetodene våre. (sosiale medier)

• Økt oppfølging av fritidsboliger
• Gjennomført en økning og dreining av feierressursene for å nå ut til fritidsboligene

2. Tiltak
• Tilsyn – vårt viktigste virkemiddel.

• Tilsyn utført av personer med god kompetanse og følges opp på en juridisk korrekt måte – så blir 
effekten meget god!



Salten brann IKS
Kontakt: Salten Brann IKS

1. Endring:
• Økt fokus på faglig utvikling av metodikk og kvalitet på tilsynsarbeidet
• Økt ressursbruk på andre områder

• Kommunale og regionale endrings- og utviklingsprosesser
• Fylkes ROS, Salten ROS, kommunale ROS og planprosesser
• Bjørnis
• Ulike kampanjer

• Utviklingprosjekter med bidrag fra Det store brannløftet
• Trygg hjemme Salten 2017

• Etablert tverrsektorielt samarbeid med kommunene med mål om å bedre brannsikkerheten 
for sårbare hjemmeboende grupper. Prosjektet ble ledet av en ekstern med helsefaglig 
bakgrunn, og som ble rekruttert fra en av våre eier kommuner

• Beredskapsforebyggende prosjekt
• Hvordan lokale beredskapsstyrker kan benyttes for å gi økt brannsikkerhet.
• I første omgang 3 kommuner som representerer ulik beredskap

2. Tiltak
• Trygg hjemme Salten prosjektet.

• Resultert i varig drift gjennom samarbeidsavtaler med flere av kommunene



Asker og Bærum brannvesen IKS
Kontakt: Ole-Johan Rygh Tlf: 920 17 889

1. Endring:
• Risikokartlegging av særskilte brannobjekt
• Færre tilsyn men med bedre kvalitet
• Kartlagt objektskategorier som normalt ikke får vår oppmerksomhet.

• Ombygde industri/lagerbygg/flerbruksbygg osv.

• Styrket arbeidet opp mot store eiendomsbesittera
• Eks. kommunene

• Ansatte har blitt kurset i innovasjonstenkning
• For å treffe med riktigst mulig tiltak ut i fra det enkelte objekts behov.

2. Tiltak
• Ikke nok erfaring til å konkludere om hvilket tiltak som fungerer best. 
• Jobber generelt med tanken om å ha «kunder» og ikke tilsynsobjekt. 

Tilsyn er tidkrevende for begge parter og tror derfor at i fremtiden vil 
tilsyn kun benyttes som tiltak der det absolutt er nødvendig.



Rogaland brann og redning IKS
Kontakt: Frode Strøm, e-post: frode.strom@rogbr.no

1. Endring:
• Risikovurdering og strategidokument som sier hvilke risikoområder vi skal 

prioritere (ikke bare §13-objekt)
• Ikke alle foreslåtte endringer er iverksatt enda.

• Gruppeinndeling i forhold til type § 13 – objekter.
• Kommune, Industri, Publikumsbygg, Samordna aksjoner/tilsyn
• Bruke hele «verktøykassa»

2. Tiltak
• Hospitering i eierkommunene.
• Samlinger for barnehageledere på tvers av kommunene.

• Risikovurdering som tema. Samlingen er en kombinasjon av undervisning og 
dialog/erfaringsoverføring.

• Tiltak etter flere branner i rusboliger. 
• Brannforebyggende sjekk av alle 220 rusboliger i Stavanger og i samarbeid med Rehab-

tjenesten.

• Befaring av rømningsforhold og påsatt brann.
• I stedet for tilsyn har vi besøkt 2 – 3 skoler i sammen med representant fra eier og 

bruker. 



• Noen elementer som går igjen:
– bedre tid til kommunikasjon, informasjon og utvikling av nye 

løsninger, herunder også digitale
– Tid til mer grundigere tilsyn hvor behov
– Bruk av andre «tilsynsmetoder»
– Bedre tid til samarbeid med andre etater – plan og bygg, helse, 

kommuneleger, miljøretta
– Frigjør tid til systematisk arbeid rettet mot risikogrupper
– Ressurser til informasjon mot barn, unge og skoler økende –

herunder bruk av Bjørnis
– Muliggjør at det forebyggende arbeidet kan tilpasses 

dagsaktuell temaer
– På vei til å bruke «verktøykassa»
– Tilsyn fortsatt veldig viktig virkemiddel 



Takk for meg og
tusen takk til alle for bidragene deres !


