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Høring - forslag til ny forskrift om brannforebygging

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette på høring forslag til 
ny forskrift om brannforebygging. Forskriften erstatter gjeldende forskrift 26. juni 2002 nr. 847 
om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Forslaget medfører ikke endringer i pliktene for staten, 
kommunene eller private aktører som vil få vesentlige økonomiske eller administrative 
konsekvenser. 

Forslaget til ny forskrift bygger i stor grad på vurderingene og konklusjonene som ble gjort i
NOU 2012: 4 Trygg hjemme. Her ble det foreslått en forsterkning av dagens virkemidler og 
iverksetting av nye virkemidler for å styrke sikkerheten til grupper som har høyere risiko for å 
omkomme i brann. Arbeidsgruppen foreslo blant annet at reguleringen av brannvesenets 
forebyggende arbeid endres slik at kommunene står friere til å gjøre lokale prioriteringer.

I dag bruker kommunene betydelige ressurser på tilsyn med byggverk og lignende der brann kan 
medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier (særskilte 
brannobjekter). Satsingen på tilsyn i særskilte brannobjekter gjennom snart 25 år har redusert 
behovet for detaljert oppfølging fra brann- og redningsvesenet. Dagens ordning med krav om 
faste frekvenser for tilsyn i særskilte brannobjekter foreslås derfor fjernet, og erstattet med krav 
om at kommunene utarbeider planer og gjennomfører tiltak basert på risiko- og 
sårbarhetsanalyser. 

Forskriften har dessuten gjennomgått en forenkling. Dagens 43 bestemmelser er foreslått endret 
til 23, og forskriften er utformet slik at det blir enklere for aktørene å finne ut av hvilke plikter 
de har og hvordan de kan oppfylles. 

Fullstendig høringsforslag med merknader og høringsliste er tilgjengelig på dsb.no.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for underliggende etater og organ som ikke er 
oppført på høringslisten. 

Veiledning til forskriften vil være tilgjengelig på dsb.no fra januar 2015.
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Høringsfrist er 26. februar 2015. Vi ber om at høringsuttalelsen sendes på e-post til
postmottak@dsb.no

Med hilsen

for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Brann- og redningsavdelingen

Anne Rygh Pedersen Anders Leonhard Blakseth
avdelingsdirektør avdelingsleder


