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Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff – resultater fra 2021 og 
informasjon om 2022 

 

Bakgrunn 

Kommunen har etter forskrift om håndtering av farlig stoff1, hjemmel til å føre tilsyn med anlegg som 

håndterer farlig stoff. Normalt er det brannvesenet som utfører tilsyn på vegne av kommunene. For å 

følge opp at kravene i forskriften overholdes, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB), i samarbeid med landets brannvesener, gjennomført årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff siden 

2012. Tilsynsaksjonene initieres og organiseres av DSB og brannvesenet gjennomfører tilsynene.  

  

Hensikten med tilsynsaksjonen er å sikre at farlig stoff håndteres forsvarlig, og utstyr og anlegg er i 

sikkerhetsmessig god stand for å forebygge uønskede hendelser.  

 

 

Resultater fra tilsynsaksjon i 2021 

Tilsynsaksjonen i 2021 hadde to tema:  

1. Lager med ammoniumnitrat  

2. Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer  

 

Resultatene fra årets tilsynsaksjon er oppsummert i vedlagte rapport. Denne finnes også på DSBs sine 

nettsider: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/brannvesenets-tilsynsaksjon-med-farlig-stoff/ 

  

 

Tema for tilsynsaksjon i 2022 

Tilsynsaksjonen i 2022 vil ha temaet kuldeanlegg med ammoniakk, samt en tilsynsaksjon med 

eksplosiver for utvalgte brannvesen.  

 

DSB vil utarbeide veiledninger og sjekklister med utfyllende informasjon, som dere kan bruke når dere 

gjennomfører tilsynene. Veiledninger og sjekklister er planlagt ferdigstilt primo mai 2022. Rapportering 

av resultater fra tilsynene gjøres via elektronisk skjema, som gjøres tilgjengelig fra samme tidspunkt.  

 

Frist for innrapportering av resultater fra tilsynene vil være 15. oktober 2022. 

 

Spørsmål om neste års tilsynsaksjon kan rettes til: postmottak@dsb.no 

Tilsynsaksjonen med eksplosiver gjennomføres separat. De aktuelle brannvesen blir informert. 

                                                      
1 Forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg 
som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) 
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Takk for god innsats i årets tilsynsaksjon. 

 

Med hilsen 

for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Kjemikaliesikkerhet 

 

 

Brit Skadberg Bente Tornsjø 

seksjonssjef sjefingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 

 

 

Vedlegg: Tilsynsaksjon med farlig stoff 2021 

 

 


