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Nasjonal brannmyndighet 

• Fagdirektorat på brann for Justis- og 

beredskapsdepartementet 

 

• Forvalter bl.a. brann- og eksplosjonsvernloven 

med tilhørende forskrifter 

 

• Viktig oppgave - å gjøre brannvesenet gode 
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Strategiske virkemidler 

• St. melding nr. 35 

 

• NOU – Trygg hjemme 

 

• Brannstudien 

 

• Nasjonal kommunikasjonsstrategi 

for brannsikkerhet 
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Forventninger til UDI 

• Tydelige krav til de som drifter mottakene 

• Kartlegge egen risiko 

• Opplæring i brannforebygging i alle ledd 

 

• UDI har gjennom rapporten ”Utlendingsdirektoratets 

satsing på brannsikkerhet i mottak” dokumentert at 

de virkelig gjør en jobb på brannforebygging – 

MEGET BRA! 

”Bry seg om – ikke med” 



Brannforebygging krever kunnskap 

• Det er viktig at alle ledd har 

riktig brannkompetanse for å 

ivareta sine forpliktelser: 

– Beboere  

– Forvaltere 

– Driftsoperatører 

– Byggeiere 

– Bestillere (UDI) 
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Brannvesenets rolle 

• Skal mottak registreres som særskilt 

brannobjekt eller ikke? 

 

• Hva innebærer det å få tilsyn av 

brannvesenet? 

 

• Utkast til ny brannforebyggende 

forskrift – hva sier den om dette? 
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Mottak = særskilt brannobjekt? 

• Brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 – byggverk 

hvor brann kan medføre: 

– tap av mange liv, 

– eller store skader på liv og helse, 

– eller materielle verdier 

• Risiko er dokumentert til å være høyere enn 

gjennomsnittet 

• Ingen tekniske tilleggskrav – kun organisatoriske 
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DSB anbefaler å registrere mottak som særskilt brannobjekt 



Brannvesenets tilsyn 

• I tillegg til å kontrollere og eventuelt reagere 

skal tilsynet gi informasjon til tilsynsobjektet 

om hvordan de best mulig kan arbeide med 

brannforebygging 

 

• Fordelingen mellom kontrollbiten og 

informasjonsbiten styrer brannvesenet selv 
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DSB anbefaler større fokus på informasjon og mindre på 

kontroll ved tilsyn med mottak 



Ny brannforebyggende forskrift 

• Utkast til ny brannforebyggende forskrift foreslår følgende 

endringer i forbindelse med tilsyn med særskilte 

brannobjekt: 

– Samme kriterier for registrering etter lovens § 13 

– Ikke lenger krav til tilsynsfrekvens 

– Mer frihet for brannvesenet til å bruke alle typer 

virkemidler for å forebygge brann – ikke bare tilsyn 

– Ingen egne bestemmelser for særskilte brannobjekt 

– Enda lettere å kombinere tilsyn og informasjon 
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Brann på asylmottak 30. mai 
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Tusen takk for oppmerksomheten! 
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