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Utsettelse av tilsynsaksjon grunnet covid-19 utbruddet 
Det vises til brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) datert 12. juni 2019 og 7. 
februar 2020 med orientering om samarbeidet med Miljødirektoratet for å redusere branner og 
miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg. 
 
Som kjent var det planlagt gjennomført en tilsynsaksjon i juni måned av brann- og redningsvesenet i 
fellesskap med fylkesmannen, Miljødirektoratet og DSB, der hvor DSB er tilsynsmyndighet. 
 
På grunn av covid-19 utbruddet er det besluttet å utsette tilsynsaksjonen til høsten. Foreløpig planlegger 
vi med en gjennomføring av aksjonen i oktober måned. Dette under forutsetning av at covid-19 
situasjonen er under kontroll.  
 
Utsettelsen kan innebære bedre tid til planlegging og forberedelse av aksjonen. DSB minner om utsendt 
veiledning til risikovurdering av anleggene (vedlegg 1 i brev fra DSB datert 7. februar 2020). Vi ber 
brann- og redningsvesenet om å tilstrebe innhenting av nødvendig og relevant informasjon om 
anleggene.  
 
DSBs vil vi i samarbeid med Miljødirektoratet ferdigstille sjekklisten i løpet av våren. Opplæringen 
utsettes til høsten, og er foreløpig planlagt i september. 
 
For de av dere som allerede har orientert avfallsanleggene om at de er registrert som særskilte 
brannobjekt og at det derfor vil bli gjennomført tilsyn, jf. vedlegg 2 i vårt brev av 7. februar 2020, ber vi 
om at dere også varsler avfallsanleggene om utsettelsen.  
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