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Asker og Bærum brannvesen IKS
Att. Terje Albinson
Postboks 353
1372 Asker

Midlertidig fravik fra forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad av 02.11.2015 om et 
tidsbegrenset fravik fra kravet i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 3-2 annet 
ledd om å ha ett årsverk pr 10 000 innbyggere til forebyggende arbeid. Asker og Bærum brannvesen IKS 
(ABBV) har gitt utfyllende informasjon i brev av 22.01.2016.

Kommunene som ABBV dekker, har passert 180 000 med 256 innbyggere pr 01.01.2015 i henholdt til 
Statistisk sentralbyrås tabell SÅ57. Brannvesenet opplyser å ha brukt annen statistikkilde slik at 
passering av 180 000 først var forventet i 2016. Brannvesenet skal med over 180 000 innbyggere i sitt 
geografiske ansvarsområde ha 18 årsverk til forebyggende arbeid, men søker om fravik for å kunne 
utsette økningen fra 17 til 18 årsverk til 2017.

Fravikssøknaden er økonomisk motivert fordi eierkommunene vil kutte kostnader. Begrunnelsen for at
ABBV mener det er grunnlag for å kunne få fravik, er at ABBV mener å kunne fylle oppgavene etter 
forskrift om brannforebygging med det tilsynspersonell ABBV har fra før.

Vilkåret for å kunne få fravik fra lovens krav er at det foreligger særlige grunner.  Det innebærer i denne 
sammenheng at det brannforebyggende arbeidet i ABBV må ha et omfang som tydelig overstiger det 
som normalt forventes produsert i innenfor dimensjoneringsforskriftens krav til bemanning. 

ABBV har i søknaden vist til at det forebyggende arbeidet vil foregå fullt forsvarlig etter nå, tidligere 
forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, og ut over minimumskravene selv med å utsette 
realiseringen av det 18. årsverket.

I tilleggsinformasjon gitt i brev av 22.01.2016 redegjør ABBV i 7 punkter for forebyggende aktiviteter 
som gjennomføres av mannskaper i beredskapsavdelingen. Aktivitetsnivået i beredskapsavdelingen 
aksepteres som så omfattende at det faller inn under lovens krav til ærlige grunner.

Vedtak:
I henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 § 8-2, 
jfr. § 3-2, finner DSB å kunne innvilge tidsbegrenset fravik fra kravet om at det skal utføres minst ett 
årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 
innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Dispensasjonen gjelder til budsjettåret 2017.
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Vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet i henhold til brann- og
eksplosjonsvernlovens § 41 innen tre uker fra mottakelsen av dette brevet. Eventuell klage fremsettes for 
DSB. For øvrig vises det til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for beredskap, redning og nødalarmering

Hans Kristian Madsen Kari Jensen
avdelingsleder utredningsleder
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