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Til:  
Justis- beredskapsminister Anders Anundsen 

  
 
 

      Lysaker, 18. august 2015  
 
 
Deres ref. 14/7996 
 
 
 
ETABLERING AV FAST BRANNKOMMISJON 
 
 
Vi takker for et positivt svar forrige måned, hvor Statsråden «mener det er all grunn til å vurdere 
forslaget deres grundig i oppfølgingen av en fremtidig struktur for brann- og redningsetaten». 
 
I svarbrevet nevnes en rekke eksisterende og mulige fremtidige virkemidler, blant annet endringer i 
Brann- og eksplosjonsvernloven i mai i år, hvor «Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre 
kontinuerlig læring og forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet.» (Kap.3, §9, 
om Kommuners plikter og fullmakter). 
 
 
Brannfaglig Fellesorganisasjon mener at hverken det å nedsette særskilte granskings- eller 
undersøkelseskommisjoner etter storulykker, eller overlate til det enkelte 
kommunale/interkommunale brannvesen å evaluere enkelthendelser, gir svar på de utfordringer vi 
påpeker i vårt brev av juni i år. 
 
Terskelen for å nedsette særskilte kommisjoner, med riktig mandat, har vist seg å være svært høy for 
de sentrale brannmyndigheter.  Dermed blir det lite kontinuitet, og lite erfaringslærdom som 
videreføres til nytte for nye kommisjoner generelt og den brannforebyggende samfunnsutviklingen 
spesielt. 
 
Lokale brannmyndigheter skal etter Dimensjoneringsforskriftens § 3-2 «utføre minst ett årsverk 
brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 
innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar 
seg krever ytterligere ressurser.»  Vi erfarer over det ganske land at forebyggende tilsynsoppgaver, 
sesongbaserte informasjonsoppgaver, samt bistand overfor politiets krimetterforskere er mer 
ressurskrevende enn de lokale budsjetter tåler.  At de nå i tillegg pålegges evaluering av branner, 
med ditto direkte og bakenforliggende årsaker, mener vi neppe blir gjort med tilfredsstillende 
kvalitet, læring og informasjonsdeling. 
 
Det er derfor et påtrengende behov for at samfunnets sikkerhet og beredskap mot brann blir 
ivaretatt gjennom etablering av en fast Brannkommisjon, en offentlig undersøkelseskommisjon, hvis 
formål er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelse av alvorlige branner eller 
branntilløp.  På lik linje med Havarikommisjonen for transport, skal ikke en slik kommisjon ta stilling 
til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. 
 

mailto:post@bfobrann.no
http://www.bfobrann.no/


 
 

Besøksadresse: Fornebuveien 37, Lysaker. Postadresse: Postboks 73, 13215 Lysaker 
Telefon: 67 52 60 10, faks: 67 52 60 11 

Sekretariat: Tekniske Foreningers Servicekontor AS 
e-post: post@bfobrann.no – www.bfobrann.no 

Brannkommisjonen skal gjennom kontinuitet utvikle metoder og erfaring som bidrar til å granske og 
belyse mulig årsakssammenheng. Resultatene vil kunne danne grunnlag for endringer i både 
produkter, tjenester, lovverket, og ikke minst for samfunnsrettet informasjon. 
 
BFO stiller seg til disposisjon med sin ekspertise for sammen med fagdirektoratene å etablere en slik 
fast Brannkommisjon. Vi imøteser en like snarlig tilbakemelding på vår nye henvendelse som sist.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Brannfaglig Fellesorganisasjon - BFO 

 

     
Hugo Haug, nestleder/saksbehandler   Eivind Moen, adm.leder 
 

 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra BFO datert 160615 
Svar fra minister Anundsen ref. 14/7996 
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Til Justis- beredskapsminister Anders Anundsen  
 

       
Lysaker, 16. juni 2015  

 
 
 
 

ETABLERING AV FAST BRANNKOMMISJON 
 
 
Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) har i en årrekke etterlyst at ansvarlige myndigheter etterlever 
erkjennelsen av at brann er et problem som hvert år påfører samfunn og enkeltmennesker lidelser i 
stor skala.  Samfunnsøkonomisk fører branner til store kostnader i form av helseutgifter og 
skadeutbetalinger.  Ikke ulikt ulykker innenfor transport og samferdsel. 
 
 
«Målrettet satsning på forebyggende arbeid er regjeringens hovedstrategi for å forhindre og 
redusere konsekvensene av branner» (Tilråding fra Justis- og politidep. av 8.mai 2009, og godkjent i 
statsråd samme dag). 
Etterlevelse av denne hovedstrategi, «som samlet sett vil innebære styrking av brannsikkerheten i 
Norge» (St.melding.nr.35) synes ikke ivaretatt, og BFO viser til tidligere henvendelser til 
departementets ledelse v/ Knut Storberget i 2011.  Der refereres det bl.a. til de tragiske 
dødsbrannene i Urtegata i Oslo i 2008 (6 omkomne), og på Gulskogen i Drammen i 2009 (7 
omkomne).  Statsråden svarer (ref. 201103773) at «det i hvert enkelt tilfelle vil bli vurdert om det 
skal nedsettes en større granskings- eller undersøkelseskommisjon», og «Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomfører egne undersøkelser og andre gjennomganger i 
etterkant av branner».  I ettertid ser vi at dette utføres i liten eller ingen grad. 
 
De for lokalsamfunnene krevende brannene i Lærdal og Flatanger i fjor vinter utgjør en annen 
vinkling av samme sak. Bare i år kan nevnes den dramatiske brannen ved Høgeset Leirskole i 
Valdres/Oppland i mars, og flere branner i den verneverdige bebyggelsen ved Bryggen i Bergen.  De 
direkte årsakene til disse brannene synes ofte ifølge politiet å være klar, etter en etterforsking 
myntet på å avdekke om det foreligger strafferettslige forhold.  Noe det relativt sjelden tas ut tiltale 
for. 
Derimot kan det tyde på at det er bakenforliggende årsaker forårsaket over tid, som både utløser 
brann og påvirker dens omfang og skader.  I svært liten grad blir slike forhold undersøkt, da både 
lokale og sentrale brannmyndigheter har begrensede ressurser til rådighet til slik gransking. 
 
 
Det er derfor et påtrengende behov for at samfunnets sikkerhet og beredskap mot brann blir 
ivaretatt gjennom etablering av en fast Brannkommisjon etter modell av Statens Havarikommisjon 
for Transport.  En slik Brannkommisjon bør være en offentlig undersøkelseskommisjon, hvis formål er 
å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelse av alvorlige branner eller branntilløp. En 
slik Brannkommisjonen skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. 
Dette i tråd med Stortingsmelding nr.35 (2008-2009) om Brannsikkerhet, om kunnskapsbasert 
brannsikkerhetsarbeid generelt (kap.6) og undersøkelser / erfaringstilbakeføring spesielt (6.2). 
 
 

mailto:post@bfobrann.no
http://www.bfobrann.no/


 
 

Besøksadresse: Fornebuveien 37, Lysaker. Postadresse: Postboks 73, 13215 Lysaker 
Telefon: 67 52 60 10, faks: 67 52 60 11 

Sekretariat: Tekniske Foreningers Servicekontor AS 
e-post: post@bfobrann.no – www.bfobrann.no 

 
En fast Brannkommisjon bør granske mulige årsakssammenheng etter en tapsårsaksmodell.  
Modellen kartlegger mulige skadeårsaker og årsakssammenhenger ved at man går bakover i 
årsakskjeden fra den uønskede hendelsen, fra direkte til bakenforliggende årsaker. 
Hypotesen er at mangelfull styring og kontroll i de fleste tilfeller er den grunnleggende årsaken til 
den uønskede hendelsen. 
Erfaringer fra denne typen granskning vil kunne danne grunnlag for endringer i 
informasjon/veiledninger, normer, standarder, opplæring, regelverk og forskrifter, og praktisering av 
disse. 
 
 
 
BFO ønsker med dette å stille seg til disposisjon med sin ekspertise for sammen med 
fagdirektoratene å etablere en slik fast Brannkommisjon, og tar med dette initiativ til et møte hvor vi 
kan belyse saken nærmere. 
 
Vi imøteser en snarlig tilbakemelding på vår henvendelse. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Brannfaglig Fellesorganisasjon 
 

 

     
Hugo Haug, nestleder/saksbehandler   Eivind Moen, administrasjonsleder 
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