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 Sammendrag 

Med utgangspunkt i Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for brann- og ulykkesrisiko for Brannvesenet 

Sør IKS (2022) er det gjennomført en forebyggendeanalyse i perioden november 2022 til mars 2023. Dette 

parallelt med utarbeidelse av brannvesenets beredskapsanalyse. Bakgrunn for utarbeidelse av 

forebyggendeanalyse for Brannvesenet Sør (BvS) er å bidra til å fastsette satsningsområder for det 

forebyggende arbeidet. Basert på disse satsingsområdene skal det angis mål, og deretter skal det legges en 

plan for hvilke oppgaver og tiltak som må til for å nå disse målene. Analysen skal til slutt identifisere behovet 

for hva som kreves av ressurser og kompetanse for å sikre måloppnåelse i det forebyggende arbeidet.  

Den forebyggende analyse tar også for seg hvordan det forebyggende arbeidet i BvS er organisert, utrustet 

og bemannet til å følge opp den den kartlagte risikoen og sårbarheten i sitt ansvarsområde med 

forebyggende arbeid. Vurdering av antall personer i det forebyggende arbeidet, inkludert kompetanse, har 

blitt vurdert på bakgrunn av risikoen i ansvarsområdet og oppgaver tillagt brannvesenet. Gjennom analysen 

fremkommer det at forebyggende avdeling i BvS pr. utgangen av 2022 hadde en bemanning som var under 

forskriftens minstekrav. Videre viser analysen at det er gode argumenter for å øke bemanningen i 

forebyggende avdeling ut over minimumskravet med 0,5 til 1 årsverk.  

Gjennom analysen er det gjort en vurdering av status i den enkelte kommune i forhold til identifiserte 

sårbarhetsfaktorer. I tillegg er det gjort vurdering av faktorer som omfatter egen organisasjon. Det er gjort 

vurdeirnger på kommunenivå for eierkommunene til BvS og så er dette satt sammen til et helhetlig og samlet 

sårbarhetsbilde for BvS. Hovedinntrykket er at det er noen mindre forskjeller mellom kommunene, noe som 

ikke er helt uventet gitt det geografiske dekningsområdet og forskjeller i demografi og næringsvirksomhet. 

Dette er og i tråd med det risikobilde som er kommet frem gjennom ROS-analysen for BvS.  

Ikke uventet er det stor sårbarhet knyttet til arbeid mot risikoutsatte grupper. Dette er også en gruppe 

personer med varierende boevne og som er overrepresentert i brannstatistikk i Norge. Det er gjennom 

analysen identifisert at BvS bør sette noe større trykk mot risikoutsatte grupper og forsøke å få etablert et 

samarbeid med helsetjenestene i kommunene for å bedre komme i inngripen med disse gruppene. Herunder 

må det også vurderes kompetanseutvikling hos BvS for bedre å møte disse innbyggerne. Erfaring fra andre 

brannvesen viser at arbeidet mot risikoutsatte grupper krever et kontinuerlig høyt trykk og fokus. I tillegg er 

dette en gruppe av befolkningen som vil vokse de kommende årene, med økt antall eldre hjemmeboende. Et 

sterkt fokus på denne gruppen i samfunnet vurderes som svært viktig i det forebyggende arbeidet. 

Når det gjelder særskilte brannobjekter er det 4,5 ressurs som utøver tilsyn mot i overkant av 400 

tilsynsobjekter. Tilsynene gjennomføres på bakgrunn av utført risikoanalyse. Det benyttes et verktøy utviklet 

av Østre Agder brannvesen. Det er avdekket utfordringer ved at BvS ikke klarer å nå målet om antall tilsyn 

gjennom året. Andre forebyggende oppgaver må også prioriteres og oppgavespennet til branningeniørene er 

stort. Videre er det et behov for gjennomgang av registrerte objekter for å konkludere med at en har de rette 

objektene registrert.  

Vurdering av faktoren bebyggelse viser at det innenfor BvS geografiske område er flere områder definert 

som tett trehus bebyggelse med fare for brannspredning. Arbeidet mot disse områdene må være i 

kontinuerlig fokus. Gjennom analysen er det særlig vurdert at det bør settes i gang et arbeid mot Korshavn 

og Sælør for å rette fokus mot brannforebygging i disse spesielle områdene. Videre er det identifisert en 

sårbarhet i forhold til 1880/ -90-gårdene i Farsund hvor det bør vurderes å ha et særskilt prosjekt for å gi 

nødvendig informasjon til bygningseierne.   

I tillegg så ble det gjennom hele arbeidet med forebyggendeanalysen jobbet med og sett på aktuelle tiltak, 

disse er oppsummert til slutt i rapporten. BvS må i tiden som kommer selv gjøre vurderinger av hva som skal 

prioriteres og gir mest nytte ut fra gjeldende situasjon. 
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1 Innledning 

Brannvesenet Sør IKS (BvS) skal arbeide systematisk med å forebygge brann i kommunene. Forebygging, i 

kombinasjon med en stående beredskap skal sørge for at konsekvenser ved brann skal bli så små som 

mulig. Allmenheten skal få nødvendig informasjon og opplæring i forebygging og bekjempelse av branntilløp. 

BvS skal gjennomføre risikobaserte tilsyn med bygninger og fyringsanlegg. 

1.1 Hva er en forebyggendeanalyse? 

En forebyggendeanalyse er fastsatt som en analyse brannvesenet skal utarbeide i henhold til Forskrift om 

organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og 

redningsvesenforskriften) § 6 og 8. Det finnes ulike oppsett for slike utredninger hos brann- og 

redningsvesen rundt om i landet. Det finnes ikke et eget egnet veiledningsmateriell fra DSB om hvordan en 

forebyggendeanalyse bør gjennomføres, og hva den skal inneholde. Utgangspunktet for en slik analyse er 

også ofte svært ulikt fra brannvesen til brannvesen. 

En forebyggendeanalyse skal blant annet bidra til å fastsette satsningsområder for det forebyggende 

arbeidet. Basert på disse satsingsområdene skal det angis mål, og deretter skal det legges en plan for hvilke 

oppgaver og tiltak som må til for å nå disse målene. Analysen skal til slutt identifisere behovet for hva som 

kreves av ressurser og kompetanse for å sikre måloppnåelse i det forebyggende arbeidet.  

Brann- og eksplosjonsvernloven § 11 beskriver brannvesenets oppgaver i kommunen slik: 

 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann,  

farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker  

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn  

c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med  

håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 

d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i  

krigs- og krisesituasjoner 

e) være innsatsstyrke ved brann  

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der dette er bestemt 

med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse   

g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder  

innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen 

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 

Punkt a-d, samt punkt h, beskriver de forebyggende oppgavene. Forskrift om brannforebygging §14-20 

definerer kommunens forebyggende plikter. Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og de 

konsekvenser brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier, og planlegge det forebyggende arbeidet 

basert på disse resultatene.  

Kartleggingen som er beskrevet i forskriften handler om å gjøre seg kjent med risiko i sitt eget område. 

Gjennom analysen identifiseres ulike utfordringer som eksisterer i det geografiske nedslagsfeltet til BvS i 

forhold til geografi, befolkning, næringsliv og liknende. Disse forholdene vil påvirke det forebyggende 

arbeidet.  Analysen søker å identifisere på hvilken måte denne påvirkningen kan styres ved å organisere og 

gjennomføre det forebyggende arbeidet på en gjennomtenkt og effektiv måte.  

Norconsults metodikk som legges til grunn for denne analysen er nærmere beskrevet i kapittel 3. 

1.2 Underlag fra Brannvesenet Sør 

Denne analysen bygger på følgende dokumentasjon mottatt fra BvS: 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2023, BvS 



Forebyggendeanalyse 

 
Brannvesenet Sør IKS   
Oppdragsnr.: 52206372   Dokumentnr.: FOR-01   Versjon: J04 

  

2023-03-24  |  Side 6 av 63  

• Beredskapsanalyse 2023, BvS 

• Melding om brannvern 2021  

• Statistikk fra BRIS 

I tillegg har det vært en betydelig informasjonsutveksling gjennom to avholdte arbeidsmøter, jf. kap. 3.2.  

1.3 Forebyggende arbeid 

Tradisjonelt har tilsynsvirksomhet utgjort hoveddelen av det forebyggende arbeidet. Etter den nye 
forebyggendeforskriften ble gjeldende fra 2016, har rammene for hvordan man skal drive forebyggende 
arbeid endret seg. Tilsynsvirksomheten skal være risikobasert, og det åpnes for å benytte seg av andre tiltak 
enn tradisjonelle tilsyn. Dette er noe av årsaken til nedgangen i antall utførte tilsyn generelt sett.  
 
Kapittel 4 i forebyggendeforskriften omhandler kommunens plikter, og beskriver hvordan kommunen skal 
arbeide med brannforebygging gjennom følgende paragrafer: 
 
§ 14  Kartlegging av risikoen for brann 
§ 15  Planlegging av det forebyggende arbeidet 
§ 16  Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 
§ 17  Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
§ 18  Risikobasert tilsyn 
§ 19  Andre tiltak mot brann 
§ 20  Evaluering av det forebyggende arbeidet 
§ 21  Vannforsyning 
§ 22  Kommunens dokumentasjon 
 

1.4 Organisering av avdelingen 

BvS er organisert som et interkommunalt selskap med kommunene Farsund, Lindesnes, Hægebostad, 

Lyngdal, Kvinesdal og Åseral som eiere. Forebyggende avdeling er en egen avdeling organisert under 

brannsjefen. Avdelingen ledes av avdelingsleder. Videre er avdelingen delt inn i to seksjoner en Boligseksjon 

med 7 brannforebyggere og en leder av seksjonen og en seksjon med 5 branninspektører (4,5 årsverk).   

Oversikt over organisering av BvS følger av organisasjonskart under.  
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Figur 1 Organisasjonskart BvS 
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2  Risikobilde for brannvesenet  

2.1 ROS-analyse 

Som en del av arbeidet Norconsult har utført for BvS er det blitt utarbeidet en ROS-analyse. Denne ligger til 

grunn for denne forebyggendeanalysen. I arbeidet med ROS-analysen deltok det representanter fra både 

beredskapsavdelingen og forebyggende avdelingen. Arbeidet med ROS-analysen ble organisert og 

gjennomført gjennom arbeidsmøter der det ble gjennomført en fareidentifikasjon og fastsettelse av 

risikonivå.  

Vurderinger av sannsynlighet og konsekvens i ROS-analysen er delvis begrunnet med statistikk, delvis med 

egne erfaringer og vurderinger. Det er også trukket inn erfaringer og kjennskap til andre brannvesen.  

I ROS-analysen ble følgende uønskede hendelser identifisert: 

Tabell 2-1 Liste over uønskede hendelser 

ID Brann 

1.  Brann i større industribygg (industrivern) 

2.  Brann i større industribygg 

3.  Brann i kraftanlegg  

4.  Brann i gjenvinnings-/renovasjonsanlegg 

5.  Brann i institusjon (DPS, sykehjem) 

6.  Brann i barnevernsinstitusjon  

7.  Brann i bolig med risikoutsatte grupper 

8.  Brann i fritidsbebyggelse (sjø) 

9.  Brann i fritidsbebyggelse (fjell) 

10.  Brann i område med tett verneverdig trehusbebyggelse 

11.  Brann i overnattingssted (hotell mv.) 

12.  Brann i campingplass/bobilparkering/småbåthavn  

13.  Brann i landbrukseiendom 

14.  Brann i skip 

15.  Brann i bygg med høy brannbelastning 

16.  Brann i kjøretøy i parkeringsanlegg 

17.  Brann i kjøretøy i tunnel 

18.  Skog-/lyngbrann 

 Transporthendelser 

19.  Ulykke med transport av farlig gods på vei/i tunnel 

20.  Alvorlig trafikkulykke med flere skadde/fastklemte   

21.  Flyhavari luftfartøy (små-/mikrofly, helikopter, mv.)  

22.  Togavsporing  

 Ulykker 

23.  Eksplosjon industri (storulykke) 

24.  Akutt forurensning  

25.  Alvorlig hendelse under større arrangement (masseskade) 

26.  Ulykke snøscooter/ATV 

 Redning 

27.  Bil i sjø/elv 

28.  Ulykke med redningsbehov (arbeidsulykke i høyden, under konstruksjoner, bygningskollaps, 

klatreulykker, mv.) 

29.  Drukningsulykke (redningsdykking) 

30.  Drukningsulykke (overflateredning)  

31.  Dyreredning 
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32.  Skred/ras (snø, stein, jord)  

33.  Flom 

 Andre hendelser 

34.  Dambrudd 

35.  Tilsiktede hendelser – PLIVO 

36.  Akutte helseoppdrag (hjertestans, selvmordsforsøk, mv.)  

 

For alle hendelsene ble det vurdert konsekvenser for Involverte (mennesker/dyr), Ytre miljø, Materielle 

verdier, og Håndteringsevne. For det brannforebyggende arbeidet, er det i hovedsak hendelsene som faller 

inn under hovedkategorien brann som er mest relevante. I tillegg vil et godt forebyggende arbeid også bidra 

til å redusere risiko ved hendelsene som er identifisert under hovedkategori Ulykker. 

Risikobildet i analysen er ikke fremstilt i en tradisjonell risikomatrise med rød, gul og grønn sone. Det er 

derimot utarbeidet et diagram som viser risiko som en vekting av sannsynlighet og konsekvens for de ulike 

konsekvenskategoriene.   

Fra arbeidet med risikoanalysen nevnes det her også objekter hvor BvS ikke tilfredsstiller krav til 10-min 

innsatstid. Dette er objekter som bør ha ekstra fokus i det forebyggende arbeidet.  

BvS har utarbeidet en oversikt over objekter med krav til utrykningstid og omtrentlig utrykningstid basert på 

dagens stasjonsstruktur. Dette fremgår av Tabell 2-2 og   
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Tabell 2-3. I oversikten er det ikke hensyntatt forspenningstid og at de fleste brannstasjoner har en 

organisering uten vaktordning. Det kommer frem at det er flere områder med tettbebyggelse med særlig fare 

for rask og omfattende brannspredning som ligger utenfor krav til utrykningstid. Det er utført kompenserende 

tiltak på Loshavn, men ikke de øvrige. Av sykehjem/institusjoner, nås ikke Fedaheimen innen krav til 

utrykningstid. Det er heller ikke utført kompenserende tiltak som vil øke kravet til utrykningstid til 20 minutter. 

Holum omsorgssenter er også utenfor krav til utrykningstid.   

 

Tabell 2-2 Utrykningstid til områder med tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning 

Oversikt over områder med tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende 

brannspredning 

Navn Utrykningstid Nærmeste 

stasjon 

Kommune Kompenserende 

tiltak 

Borhaug < 10 min M7 Farsund Ingen 

Vestersiden < 10 min L7 Farsund Ingen 

Loshavn > 10 min L7 Farsund Tiltak utført 

Korshavn > 10 min L5 Lyngdal Ingen 

Sælør > 10 min L5 / L7 Lyngdal Ingen 

Gahre < 10 min L4 Lindesnes Ingen 

Reme > 10 min L4 Lindesnes Ingen 

Åvik > 10 min L4 Lindesnes Ingen 

Svinør > 10 min L4 Lindesnes Ingen 

Sanden < 10 min L1 Lindesnes Ingen 

Støkkan < 10 min L1 Lindesnes Ingen 

Trangata < 10 min L1 Lindesnes Tiltak utført 

Øvrebyen < 10 min  L1 Lindesnes Tiltak utført 

Feda > 10 min L8 Kvinesdal Ingen 
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Tabell 2-3 Utrykningstid til sykehjem mv. 

 Oversikt over sykehus, sykehjem og liknende med krav om utrykningstid 

Navn Utrykningstid Krav til 

utryknings

tid 

Nærmeste 

stasjon 

Kommune Kompenserende 

tiltak 

Mandal sykehjem  < 10 min 10 min L1 Lindesnes  Ikke nødvendig 

Vigeland omsorgssenter > 10 min 20 min L1 Lindesnes Sprinklet – 

dermed krav om 

20 minutters 

utrykningstid 

Marnardal omsorgssenter < 10 min 10 min L9 Lindesnes Ikke nødvendig 

Holum omsorgssenter > 10 min 10 min L1 Lindesnes Ikke sprinklet på 

loft – tiltak 

nødvendig 

Lyngdal helsehus < 10 min 20 min L5 Lyngdal Oppført iht. TEK 

17 

Farsund omsorgssenter < 10 min 10 min L7 Farsund Ikke nødvendig 

Listaheimen < 10 min 10 min M7 Farsund Ikke nødvendig 

Fedaheimen > 10 min 10 min L8 Kvinesdal Ingen 

Kvinesdal omsorgssenter < 10 min 10 min L8 Kvinesdal Ikke nødvendig 

Fjotlandsheimen < 10 min 10 min M8 Kvinesdal Ikke nødvendig 

Eiken bu- og omsorgssenter < 10 min 10 min M6 Hægebostad Ikke nødvendig 

Sørlandets 

rehabiliteringssenter 

< 10 min 10 min M6 Hægebostad Ikke nødvendig 

Åseralheimen < 10 min 20 min L2 Åseral Oppført iht. TEK 

17 

Byremoheimen < 10 min 10 min M3 Lyngdal Ikke nødvendig 

 

 

2.2 BvS risikovurdering av særskilte brannobjekter 

BvS utøver tilsyn på 449 særskilte brannobjekt (§13-objekter) på bakgrunn av en risikoanalyse. Det benyttes 

et verktøy utviklet av Øste-Agder brannvesen hvor man ser på ulike faktorer for å vurdere samlet risiko og 

som dermed er med på å identifisere hvor ofte det skal gjennomføres tilsyn på objektet. Alle §13-objektene 

er registrert og vurdert i systemet.  
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3 Metode  

Forebyggendeanalysen er en del av brannvesenets risikostyring. Analysen utgjør bindeleddet mellom 

kartlagt risiko og sårbarhet i ROS-analysen og dimensjonering av forebyggende avdeling og etablering av 

satsningsområder. Samtlige analyser skal oppdateres ved endringer i risiko og sårbarhet som kan få 

betydning for organisering, bemanning og utrustningen av brannvesenet og som minimum hvert 4. år. 

 

Figur 3-1 Risikostyringsprosessen 

Fokuset på brannforebyggende arbeid basert på risiko- og sårbarhetsanalyser ble tydeligere etter at ny 

forebyggendeforskrift ble gjort gjeldende fra 01.01.16 og brann- og redningsvesenforskriften som ble 

gjeldende fra 01.03.2022. Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann, og de konsekvensene brann 

kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Det forebyggende arbeidet skal planlegges og gjennomføres 

i henhold til dette. Brann- og redningsvesenforskriften § 8 sier følgende:  

Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann og redningsvesenet på bakgrunn av: 

a) risiko- og sårbarhetsanalyse, 

b) forebyggendeanalyse og 

c) beredskapsanalyse. 

I ROS-analysen avdekkes hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i ansvarsområdet ved å kartlegge 

farer, hendelser med tilhørende risiko og sårbarheter. ROS-analysen gir svar på hva som kan gå galt og 

hvor det kan gå galt. 

Hvordan den kartlagte risikoen skal håndteres, følges opp gjennom forebyggendeanalysen (prioriteringer) og 

en beredskapsanalyse (dimensjonering). 

ROS-analyse

Beredskaps- og 
forebyggendeanalyse

Organisering og 
dimensjonering

Implementering og 
iverksetting av tiltak

Øving og 
kompetanseheving

Evaluering og 
forbedring
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En omforent metodikk for forebyggendeanalyse foreligger ikke. Denne analysen bruker en liste med 

forhåndsdefinerte sårbarhetsfaktorer i kombinasjon med underlagsdokumentasjon (ref. kapittel 1.2) og 

arbeidsmøter med Forebyggende avdeling i BvS.  

I NS5814 Krav til risikovurderinger er begrepet sårbarhet definert slik:  

Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse, og til å gjenopprette 

sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen.  

Denne definisjonen blir noe upresis i denne sammenhengen – sårbarhet i denne analysen er knyttet til i 

hvilken grad BvS, og da spesielt forebyggende avdeling, er i stand til å ivareta samfunnsoppdraget sitt; å 

forebygge og begrense konsekvensene av brann. Hver faktor blir vurdert med tanke på hva slags 

utfordringer de representerer for det forebyggende arbeidet. 

I neste delkapittel har vi listet opp områder der forebyggende avdelingen utfører arbeidsoppgaver. 

Bakgrunnen for vurderingen er grunnlagsdokumentasjonen som BvS har for §13-objekter, registreringer 

angående fyringsanlegg, kunnskap om risikoutsatte grupper, områder med dårlig slokkevannsdekning samt 

annen relevant informasjon kommet frem gjennom arbeidsmøter. Organisasjon og arbeidsmetoder er også 

forhold som har betydning for sårbarhet. Kapittel 3.1 beskriver de ulike sårbarhetsfaktorene, og hva som skal 

vurderes. Selve sårbarhetsvurderingene gjøres i kapittel 4. 

3.1 Sårbarhetsfaktorer 

Sårbarhetsfaktorene beskriver hva som kan påvirke (på en negativ måte) avdelingens evne til å utføre det 

forebyggende arbeidet. Noen av disse kan sees på som en form for rammebetingelser; geografiske forhold, 

eksisterende bebyggelse, innbyggertall osv. Disse påvirker det forebyggende arbeidet, men man får ikke 

forandret dem. Arbeidsmetoder, ressurstilgang og prioriteringer er eksempler på forhold som avdelingen kan 

påvirke og til dels styre selv. 

Dersom man ikke klarer å ivareta forebyggende oppgaver, vil dette kunne ha konsekvenser for liv og helse, 

miljø og materielle verdier. Samfunnet blir mer sårbart. 

Tabell 3-1 Oversikt sårbarhetskategorier 

Gradering Definisjon 

Sårbar Et forhold* som i stor grad kan påvirke det forebyggende arbeidet, og/eller at 

det er en potensielt stor sikkerhetsgevinst å jobbe tettere med dette 

forholdet.  

Moderat sårbar Ett forhold* som til en viss grad kan påvirke det forebyggende arbeidet, og/ 

eller at det er en potensielt middels gevinst i å jobbe tettere med dette 

forholdet. 

Lite sårbar Ett forhold* som i liten grad kan påvirke det forebyggende arbeidet, og/ eller 

at det er potensielt liten gevinst i å jobbe tettere med dette forholdet. 

 
* Ett tema, et fenomen, et geografisk forhold, en befolkningsgruppe mv. 

Listen nedenfor viser de ulike sårbarhetsfaktorene som er vurdert. Hvorfor faktoren er relevant for det 

forebyggende arbeidet er beskrevet, samt hva som påvirker faktoren. Hver faktor er også koblet opp mot 

relevant paragraf i brannforebyggende forskrift. Sårbarhetsfaktorene ble gjennomgått i arbeidsmøter jf. kap. 

3.2. 

Tabell 3-2 - Beskrivelse av sårbarhetsfaktorer 

Sårbarhetsfaktor 

  

Hvorfor  Hva som vurderes 

Bebyggelse Områder med tett bebyggelse 

kan utgjøre en særskilt 

• Type bebyggelse 
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Sårbarhetsfaktor 

  

Hvorfor  Hva som vurderes 

§14 Kartlegging av risikoen for 

brann 

 

 

 

sårbarhet i forhold til 

spredningsfare.  Videre vil dette 

med mye ny bebyggelse eller 

gammel bebyggelse kunne 

være en faktor som påvirker det 

totale bilde.  

 

Fritidsboliger har ofte dårligere 

brannsikkerhet enn bolig.  

 

Oversikt over hvor 

forebyggende enhet kan 

komme inn og gjennomføre 

tilsyn er avhengig av om 

boligen har pipeløp eller ikke. 

Boliger som ikke har pipeløp, 

eksempelvis kommunale boliger 

som fjerner ildsteder gjør at 

forebyggende avdeling ikke kan 

gjennomføre tilsyn i boligen.   

• Tett/ spredt bebyggelse 

• Antall fritidsboliger 

(hyttekartlegging) – spredt 

eller samlet i større 

konsentrasjoner 

• Andel av bebyggelsen 

forebyggende avdeling   

kommer inn til - hvor stor 

andel av boligene har ikke 

pipeløp – flere og flere 

kommunale boliger fjerner 

ildsteder. 

• Bygg hvor brannvesenet er 

sekundær rømningsvei.  

 

Fyringsanlegg 

§14 Kartlegging av risikoen for 

brann 

§16 Gjennomføring av det 

forebyggende arbeidet 

§17 Feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg 

 

Oversikt over og kjennskap til 

status på eksisterende 

fyringsanlegg bidrar til å kunne 

si noe om generell 

brannsikkerhet knyttet til slike 

anlegg i bygningene i 

kommunen og kan være med 

på å synliggjøre om det er 

områder som krever ekstra 

innsats.  

• Antall pipeløp 

o Boliger 

o Fritidsbolig/ hytter 

• Hvor stor andel anlegg er 

feiet? 

• Hvor stor andel med 

fyringsforbud er det gitt? 

 

Risikoutsatte grupper 

§14 Kartlegging av risikoen for 

brann 

§16 Gjennomføring av det 

forebyggende arbeidet 

 

Ifølge brannstatistikk tilhører 3 

av 4 som omkommer i brann en 

risikoutsatt gruppe. Samtidig 

omkommer 8 av 10 i egen bolig. 

Ca. 50% av de som omkommer 

i brann mottar 

omsorgstjenester. 

 

I Norge er personer i 

risikoutsatte grupper 

overrepresentert i boligbranner 

med dødelig utfall. Som følge 

av en rekke reformer har ansvar 

og oppgaver blitt overført fra 

spesialisthelsetjenesten til 

kommunene, og de kommunale 

hjemmetjenestene har fått 

brukergrupper med mer faglig 

Status i kommunen med hensyn 

på 

• andel eldre hjemmeboende, 

• personer med 

funksjonsnedsettelse, 

• rus/psykiatri,  

• arbeidsinnvandrere, 

asylsøkere. 

• kommunale boliger 

• samarbeidsavtaler mellom 

kommunen og forebyggende 

enhet.  
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Sårbarhetsfaktor 

  

Hvorfor  Hva som vurderes 

krevende og komplekse 

medisinske og psykososiale 

behov. Dette medfører at langt 

flere personer med høyere 

risiko for å omkomme i brann 

bor i egen bolig eller 

omsorgsbolig enn tidligere. 

 

Brannsikkerheten i et privat 

hjem er i mange tilfeller 

dårligere tilpasset den enkeltes 

behov enn den er i en offentlig 

institusjon, og utgangspunktet i 

bygningsregelverket er at 

beboeren skal kunne redde seg 

ut av boligen ved egen hjelp 

dersom det skulle oppstå en 

brann. 

 

En utvikling med flere 

hjemmeboende personer i 

risikoutsatte grupper vil kunne 

medføre en betydelig økning i 

antall omkomne i boligbrann 

dersom det ikke gjøres 

målrettede tiltak. 

Særskilte brannobjekter  

(§ 13 objekter) 

§14 Kartlegging av risikoen for 

brann 

§16 Gjennomføring av det 

forebyggende arbeidet 

§18 Risikobasert tilsyn 

 

En brann i et slikt objekt vil 

kunne ha potensial for tap av 

mange menneskeliv, medføre 

særlig brannfare/store 

samfunnsmessige 

konsekvenser eller 

konsekvenser for 

kulturhistoriske verdier. 

(virksomheter/ institusjoner 

omtales nærmere som egne 

punkter i vurderingen) 

• Antall objekter 

• Spesielle virksomheter/ 

industribedrifter 

• Institusjoner – antall og type 

 

• Objekter som peker seg ut og 

trenger særskilt oppfølging. 

• Antall kulturhistoriske bygg 

Slokkevannsdekning 

§21 Slokkevannsdekning 

Områder med dårlig trykk/ 

kapasitet i 

vannforsyningssystemet har 

betydning i forhold til uttalelser i 

byggesak, dårlig tilgang på 

slokkevann. Videre vil 

utbygging i slike områder kunne 

medføre større konsekvens 

pga. manglende slokkevann 

evt. også konsekvenser for 

vannforsyningen dersom det 

• Områder med dårlig 

slokkevannsdekning 

• Områder med manglende 

slokkevann 
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Sårbarhetsfaktor 

  

Hvorfor  Hva som vurderes 

installeres sprinkleranlegg i 

områder med dårlig kapasitet.  

Byggesak/ utbygginger 

§14 Kartlegging av risikoen for 

brann 

§16 Gjennomføring av det 

forebyggende arbeidet 

§19 Andre tiltak mot brann 

 

Planlagte utbygninger/ 

utbyggingsområder kan påvirke 

risikobilde i kommunene  

• Er det under planlegging 

spesielle utbygninger i 

kommunen; nye områder 

med utfordrende tilkomster, 

store prosjekter, dårlig 

slokkevannsdekning, større 

utbygning av fritidsboliger,  

• Antall utbyggingssaker til 

uttalelse 

Spesielle aktiviteter og 

arrangement 

§14 Kartlegging av risikoen for 

brann 

§16 Gjennomføring av det 

forebyggende arbeidet 

§19 Andre tiltak mot brann 

Faste og varierende (nye) 

spesielle aktiviteter og 

arrangementer kan påvirke 

risikobilde i kommunen i det 

aktuelle året/ perioden og kan 

dermed kreve økt fokus fra 

forebyggende avdeling.  

• Festivaler og arrangementer 

som medfører en endret 

sårbarhet.  

Statistikk fra BRIS 

§14 Kartlegging av risikoen for 

brann 

§15 Planlegging av det 

forebyggende arbeidet 

§20 Evaluering av det 

forebyggende arbeidet 

Bidrar til å vise historiske data 

over branner i kommunen.  

• Trekke inn de siste års 

statistikk fra BRIS (lokal 

brannstatistikk) 

• Hvor brenner det? 

• Hvor hyppig brenner det? 

Samarbeid med andre 

kommunale etater/ avdelinger 

§14 Kartlegging av risikoen for 

brann 

§16 Gjennomføring av det 

forebyggende arbeidet 

§19 Andre tiltak mot brann 

 

 

Flere av brannvesenets 

problemstillinger inkluderer 

andre kommunale enheter 

(byggesak, helse, VA osv.) Et 

tett samarbeid og god 

informasjonsflyt på internt i 

kommunen er nøkkelen til å 

lykkes. 

• Avtaler/rutiner/prosedyrer 

som regulerer samarbeidet 

internt i kommunen 

• Er alt forankret på riktig nivå? 

Egen organisasjon 

§14 Kartlegging av risikoen for 

brann 

§15 Planlegging av det 

forebyggende arbeidet 

§16 Gjennomføring av det 

forebyggende arbeidet 

§17 Feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg 

§18 Risikobasert tilsyn 

§19 Andre tiltak mot brann 

§20 Evaluering av det 

forebyggende arbeidet 

§21 Slokkevannsdekning 

§22 Kommunens dokumentasjon 

Riktig kompetanse og utnyttelse 

av interne ressurser gjør 

arbeidet effektivt. Hva skal 

prioriteres? 

• Samarbeidet mellom 

forebyggende og beredskap 

• Samarbeidet mellom 

brannforebyggerne og 

inspektører/ingeniører 

• Er det noe som mangler for å 

kunne løse oppdraget? 

(ressurser/utstyr/kompetanse) 
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3.2 Arbeidet med analysen 

I perioden august 2022 – mars 2023 har BvS og Norconsult utarbeidet ROS-analyse, beredskapsanalyse og 

forebyggendeanalyse. Arbeidet med forebyggendeanalysen ble startet opp etter at ROS-analysens funn var 

ferdigstilt. Forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse har blitt utarbeidet i parallelle prosesser.  

Norconsult har bistått i gjennomføring av forebyggendeanalysen og det er underveis gjennomført 

arbeidsmøter som fremgår av tabellen under. Norconsult har vært tilrettelegger for arbeidsmøtene og 

utarbeidet denne analyserapporten basert på de innspill og forhold som er kommet frem i arbeidsmøtene, 

samt arbeid internt hos BvS mellom arbeidsmøter.  

Rapporten er i etterkant av arbeidsmøte 2 bearbeidet av Norconsult og sendt på høring internt i BvS før 

endelig ferdigstillelse.  

Tabell 3-3 - Oversikt over deltakere på gjennomførte arbeidsmøter. 

Deltakere Arbeidsmøte 1 Arbeidsmøte 2 

Knut Berg Bentsen X X 

Endre Børufsen X X 

Torbjørn Høyland X X 

Vidas Assen X X 

Egil Olav Knutstad X X 

Bjørn Morris Egenes X X 

Lisa Flage  X X 

Morten Thomassen X X 
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4 Sårbarhetsvurdering 

I denne delen av rapporten drøftes de ulike sårbarhetsfaktorenes betydning for forebyggendeavdeling sitt 

arbeid, herunder prioritering av oppgaver og fokus. Diskusjonen er basert på arbeidsmøtene mellom BvS og 

Norconsult samt tilgjengelig grunnlagsdokumentasjon.  

Sårbarhetsvurderingen er gjengitt for BvS sitt geografiske ansvarsområde som er kommunene Farsund, 

Lindesnes, Hægebostad, Lyngdal, Kvinesdal og Åseral. Til slutt er det gjort en oppsummerende og samlet 

vurdering av sårbarheten for det forebyggende arbeidet i BvS. Dette vil danne grunnlaget for de prioritering 

som må gjøres og tiltak som identifiseres for det videre arbeidet for forebyggende avdeling.  

4.1 Sårbarhetsvurdering Farsund kommune 

 Bebyggelse 

Farsund kommune har tre registrerte tettsteder; Farsund (3422 innbyggere), Vanse (2016 innbyggere) og 

Vestbygda (1138 innbyggere). Bygningsmassen består i hovedsak av eneboliger, dette både i byggefelt og 

spredt bebyggelse. I Farsund sentrum er det en del 1880/ -90-gårder, bygg på 4 etasjer med etasjeskiller i 

tre. Øvrig bygningsmasse preges av utbygginger fra 50-tallet og frem til i dag. Det er også kommet nyere 

leilighetsbygg, disse oppføres nå i 5 etasjers høyde. Det er ingen bygg hvor brannvesenet er definert som 

sekundær rømningsvei.   

I forbindelse med faktoren bebyggelse er det spesielt viktig å nevne tre områder som er definert som tett 

verneverdig trehusbebyggelse med brannsmitteområde (nasjonalt registrert), se kartutsnitt i figuren under. 

Dette er områdene: Loshavn, Vestersiden og Borhauggarden. Her er det søkt om midler til plan for 

Vestersiden. Det er ikke gjort noen tiltak på Borhauggarden, mens på Loshavn er det gjort tiltak i samarbeid 

med eierne.  
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Figur 2 - Oversikt over verneverdig tette trehusmiljøer med brannsmitteområder i Farsund kommune. Kilde: Miljøstatus, 
Miljødirektoratet 

Farsund er en kommune preget av en høy andel norsk-amerikanere. Erfaring viser at det tas inn en del 

amerikansk elektrisk utstyr inn til Norge som modifiseres for bruk her. Det er også enkelte innslag av annen 

byggeskikk (amerikanske snekkere).  

I kommunen er det også mye landbruk med til dels store landbruksbygninger. Videre når det gjelder 

næringsbygg er det tre definerte næringsområder; Flyplassen, Lundevågen og Røssevika. Det er også en 

del lagerbygg over 1000 m2.  

Når det gjelder fritidsbebyggelse er det en del langs kysten og på øyene i kommunen. I tillegg er det en del 

båthusbebyggelse i småbåthavnene   

Tilsyn fra brannforebyggerne er følgelig rettet mot fyringsanlegg, men det gjøres også sjekk av brannvarsling 

og slokkeutstyr som en rådgivende tjeneste og det drives informasjonsarbeid overfor huseiere.  

Det er til vurdering om det skal gjøres en egen innsats mot 1880/ -90-gårdene for å kunne gi mer 

informasjon til bygningseierne.  

Faktoren vurderes som moderat sårbar til sårbar for Farsund kommune.  

 

 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

I Farsund er det totalt 5672 pipeløp i kommunen, der 4065 er i boliger og 1607 er fritidsbolig. I 2022 ble det 

gjennomført 705 tilsyn med ildsteder og 363 feiinger i kommunen. Statistikk viser at en har en måloppnåelse 
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på både feiing og tilsyn på i underkant av 60 % av varslede feiinger og ca. 80 % av varslede tilsyn. Andel av 

anleggene som blir tilbudt tilsyn/feiing må skilles mellom fritidsbygg og boliger. BvS har risikovurdert 

fyringsanlegg på lik linje som § 13. Alle pipeløp er kartlagt og registrert i fagsystemet. Fyringsanleggene har 

en snittfrekvens på 5-6 år mellom hvert besøk, som betyr at ca. 20% av totalt antall fyringsanlegg får tilbud 

om brannforebyggernes tjenester årlig. For boliger vil dette tallet være litt høyere, mens fritidsboligene vil det 

være litt lavere. Fritidsboligene legges inn etter en plan utarbeidet for å tilby tilsyn til alle fritidsboliger før 

2031. Disse legges inn med 1.000 stk. i året, fordelt på alle BvS sine eierkommuner. 

BvS startet i 2021 å føre statistikk over fyringsforbud. I Farsund foreligger det nå 26 formelle fyringsforbud 

som er registrert siden 2021. Det ligger flere som er dokumentert, men ikke statistikkført. Totalt i alle 

kommunene 2021/22 resulterte 3,13% av utførte tilsyn i et fyringsforbud som enda ikke er opphevet. 

Boligseksjonen har opprettet vakt som et prøveprosjekt, så feier kan sjekke pipeløp etter pipebrann. 

Vaktordningen er i helgene og helligdagene i fyringssesongen. 

Faktoren vurderes som lite sårbar for Farsund kommune.  

 Risikoutsatte grupper 

Ifølge brannstatistikk tilhører 3 av 4 som omkommer i brann en risikoutsatt gruppe. Samtidig omkommer 8 av 

10 i egen bolig. Ca. 50% av de som omkommer i brann mottar omsorgstjenester. BvS konkluderer selv med 

at det er noe svakheter å identifisere i eget arbeid mot kommunal helsetjeneste og «Trygg hjemme». Kartet 

under viser andel av befolkningen som er over 70 år og eldre fordelt på grunnkretser i kommunen. Se og 

vedlegg 1 for mer data på demografi i kommunen. Det er også et faktum at flere og flere bor hjemme lengre 

og i dårligere helsemessig tilstand enn før. Farsund kommune har også en høy andel trygdede boende i 

kommunen.  
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Figur 3 - Andel av befolkningen som er 70-år og eldre, pr grunnkrets. Kilde: SSB 

I BvS sitt geografiske ansvarsområde har det vært branner i kommunale omsorgsboliger (overtent og brent 

ned). Dette er boliger hvor det ikke er seksjonert kaldloft når de ble bygget på 70-80-tallet. BvS har 

gjennomført tilsyn mot denne type objekter og utarbeidet en rapport for hver kommune. Farsund kommune 

har foretatt utbedringer, men dette er ikke verifisert og fulgt opp fra BvS sin side.  

I kommunen er det også et større antall barnevernsinstitusjoner (boliger) hvor det har vært en del 

branntilfeller. En ser også på landsbasis at denne type boliger er utsatt. Selskapene som drifter 

barnevernsboligene er registrert som § 13-objekt og det føres tilsyn på virksomhetsnivå. BvS er også klar 

over at det er en noe rus og psykiatri utfordringer i kommunen, herunder at det er etablert hardbruksboliger.  

BvS har hatt noe samarbeid med kommunehelsetjenesten knyttet til øvelser. I tillegg er det utarbeidet en 

sjekkliste til kommunen som benyttes ved hjemmebesøk hos de som fyller 80-år.  Det vurderes at økt innsats 

mot eldre hjemmeboende i Farsund vil kreve økt kompetanse/ kursing i forhold til hvordan en skal møte/ 

arbeidet mot risikoutsatte grupper. Det gjennomføres ikke noe opplæring av kommunal hjemmetjeneste nå. 

BvS forsøker å gjennomføre nasjonale kampanjer rettet mot risikoutsatte grupper som røykvarlserdagen, 

komfyrvakt mv.  

 

Det er ønskelig fra BvS sin side å få til et bedre og mer formelt samarbeid med helsetjenesten i kommunen. 

Det er forsøkt tidligere, men det oppleves å være manglende interesse for dette fra kommunens sin side.  
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Faktoren vurderes som sårbar for Farsund kommune.  

 Særskilte brannobjekter 

I Farsund er det registrert 69 særskilte brannobjekter (§ 13-objekt). Herunder er det to 

storulykkevirksomheter. Denne type objekter preget av store lagerhaller på 3-4000 m2.  Vider er det som 

nevnt under risikoutsatte grupper en del barnevernsinstitusjoner/ boliger i kommunen som også er definert 

som § 13-objekt og det er kommer et fast asylmottak i kommunen.  

Det bemerkes at kommunale boliger ikke er registrert som § 13, men det gjøres likevel tiltak mot dem, jf. 

kapittel om bebyggelse. Heller ikke tett trehusbebyggelse er definert som § 13 objekt, men her er det også 

gjort analyser og tiltak.  

I BvS er det 4,5 ressurser som er utøvende tilsynspersonell. Disse skal utøve tilsyn mot i overkant av 400 

tilsynsobjekter. Tilsynene gjennomføres på bakgrunn av utført risikoanalyse. Det benyttes et verktøy utviklet 

av Østre Agder brannvesen. Der vurderes ulike faktorer for å vurdere en samlet risiko for objektet som igjen 

er med på å fastsette tilsynshyppighet. Det gjennomføres også tilsyn (brukertilsyn) og revisjon opp mot 

kommunen hvor man kjører eiertilsyn (med stikkprøver på noen bygg).  Det er identifisert et behov for 

gjennomgang av registrerte objekter for å konkludere med at en har de rette objektene registrert. Det er også 

avdekket noen utfordringer ved at en ikke klarer å nå målet om antall tilsyn gjennom året. Andre 

forebyggende oppgaver må også prioriteres og oppgavespennet til branningeniørene er stort.  

BvS prioriterer også og utøver tilsyn mot landbruksbygg sammen med Det lokale eltilsyn (DLE) og 

Arbeidstilsynet (fast). Har også gått med Mattilsynet, enkelte ganger. Det settes av 2 uker på våren og 

høsten - rekker over 10-15 gårdsbruk. 

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Farsund kommune.  

 Farlig stoff 

Når det gjelder lagring og oppbevaring av farlig stoff i større mengder er dette i hovedsak knyttet til 

bensinstasjoner. Videre er det et større tankanlegg med LNG i kommunen som er knyttet til Allcoa sin 

virksomhet (anlegget driftes av Gassnor). I tillegg er det noen mindre gasstanker ved andre virksomheter i 

kommunen. Det er også et eldre NATO tankanlegg i fjell i Lundevågen hvor det er noe uklarheter om lageret 

er i bruk.  

BvS har i dag hovedsak en person som jobber mot temaet farlig stoff. En følger DSBs årlige kampanje mot 

farlig stoff og går ikke tilsyn ut over denne.  

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Farsund kommune. Bemanningen og at kompetansen er samlet 

hos en ressurs er sårbart, men vurderingen er gjort ut fra det samlede antall slike objekter i kommunen.  

 Slokkevannsdekning 

Det er ingen steder i kommunen hvor det er definert behov for tankbil pga. dårlig slokkevannskapasitet. Det 

er ikke gjort kapasitetsmålinger på nettet, men det vurderes å være god kapasitet der det er vannverk i 

kommunen. BvS gjør ikke noe særskilt fra forebyggende sin side opp mot dette temaet.  

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Farsund kommune, da det ikke foreligger noen konkrete målinger 

eller vurderinger.   

 

 Byggesak/ utbygginger 

Kommunen sender over reguleringssaker til uttalelse hos BvS, ut over dette er det ikke noe formelt 

samarbeid mellom kommunen og BvS. BvS prioriterer å svare ut de sakene de får oversendt til uttale. Det 
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foreligger egen veiledning for brannvesenet i Agder på krav som må følges opp i forbindelse med 

reguleringsplaner (tilgjengelig på internett). BvS opplever litt varierende oppfølging av veiledningen og 

kravene i den.  

BvS får ikke byggesaker til uttalelse noe som heller ikke er ønskelig. Videre har BvS en del oppfølging og 

informasjon til kommunen og konsulenter som utarbeider brannkonsept.  

Faktoren vurderes som lite sårbar for Farsund kommune.  

 Spesielle aktiviteter og arrangement 

Det er et par større arrangement i kommunen (American festival og Kaperdagene) som også inkluderer at 

sentrum blir sperret av under det ene arrangementet. Videre er det leir/ stevne på flyplassen. BvS har ikke 

noe formelt samarbeid med noen av arrangørene og er lite involvert i planlegging og oppfølging under 

arrangementene.  

Det er påstartet et arbeid i forhold til å få inn risikovurderinger/ samarbeid med arrangør. 

Faktoren vurderes som sårbar for Farsund kommune.  

 Samarbeid med andre kommunale enheter og eksterne aktører 

Det er på plass et godt samarbeid med DLE. Dette gjelder både opplæring (aktivitet mot skoleelever) og 

tilsynsaktivitet mot landbruk og tett verneverdig trehusbebyggelse.  

Når det gjelder samarbeid mot den kommunale helsetjenesten (hjemmetjeneste/ institusjon) så er det 

begrenset kapasitet til å bistå med gjennomføring av øvelser når den enkelte enhet ber om det. Det er svært 

ønskelig fra BvS sin side å få til et mer formelt samarbeid med helsetjenesten for forebyggende arbeid rettet 

mot risikoutsatte grupper.  

Vider er det et samarbeid mellom Byggesak i kommunen og BvS i forhold til reguleringsplanarbeid. Noe som 

oppleves som tilstrekkelig.  

Faktoren vurderes som sårbar for Farsund kommune.  

4.2 Sårbarhetsvurdering Lindesnes kommune  

 Bebyggelse 

Lindesnes kommune har åtte registrerte tettsteder; Mandal (11122 innbyggere), Krossen (611 innbyggere), 

Sånum (631 innbyggere), Farestad (221 innbyggere), Øyslebø (365 innbyggere), Høllen (709 innbyggere), 

Vigeland (1597 innbyggere), og Svennevik (370 innbyggere). Bebyggelsen i kommunen vil i hovedsak 

betegnes som spredt bebyggelse, med noe variasjon fra kysten og innover i kommunen. Sentrum av Mandal 

er derimot tett utbygd, her er det også tett verneverdig bebyggelse. Størst samling av den type bygg innenfor 

BvS sitt ansvarsområde finnes her. Det er også objekter her som ikke er registrert hos Riksantikvaren, men 

som vurderes som aktuelle for det. Det er og registrert tett trehusbebyggelse med fare for spredning også 

andre steder i kommunen enn i Mandal sentrum, se kartutsnitt under. Det er et ønske fra BvS at den tette 

trehusbebyggelsen i Mandal sentrum skal ha automatisk brannalarm, men veldig få private beboere ønsker 

å ha det. Det er derfor kommet på plass utvendig varsling med varmekamera.  
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Figur 4 - Oversikt over verneverdig tette trehusmiljøer med brannsmitteområder i Lindesnes kommune. Kilde: Miljøstatus, 
Miljødirektoratet 

Når det gjelder boliger, er det utbygde boligfelt i alle aldre, fra 50- til 80-tallet, med noe konsentrasjon utbygd 

på 70-tallet. Av nyere områder er det utbygging på Ime utbygd på 2000-tallet. Her er det også en del 4-

mannsboliger. Videre er det leilighetskomplekser hovedsakelig i Mandal og da opp til 5 etasjer høye bygg, 

en del også med parkeringskjellere. På Vigeland er leilighetskompleksene på 2-3 etasjer.  

Mandal er en kommune med mye fritidsbebyggelse (se vedlegg 1) langs kysten spesielt, herunder på øyer, 

men også noe innover på land. Det har den siste tiden også vært en fortetting av fritidsbebyggelsesområder. 

Det erfares også at det er mye AirBnB i kommunen. Herunder er det et objekt som er meldt inn som § 13 

objekt basert på bekymringsmelding fra nabo. Ved en nærmere sjekk fant en et par tre andre objekter også 

som ble benyttet i stor grad til overnatting. I kommunen er det også noen bygg som er definert som 

feriesenter med en samling av fritidsbebyggelse. Her er de som har felles rømningsvei definert som § 13 

objekt. Som for Farsund er det også i Lindesnes en del båthusbebyggelse i småbåthavnene. 

 

Når det gjelder næringsbygg er det en del lagerbygg knyttet til eksisterende industriområder. I forhold til 

landbruket er det en del gårder i kommunen, men av mindre størrelse sammenlignet med Farsund kommune 

og Lista.  

 

For Lindesnes er det spesielt sett på om det bør iverksettes noen forebyggende aktivitet mot AirBnB 

markedet. Objekter som benyttes som «hotell» registreres som § 13 objekt hos BvS, men det er utfordrende 

å oppdage disse objektene.  

 

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Lindesnes kommune.  

 

 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

I Lindesnes er det totalt 13634 pipeløp i kommunen, der 9406 er i boliger og 4228 er fritidsbolig. I 2022 ble 

det gjennomført 1029 tilsyn med ildsteder og 2342 feiinger i kommunen. Andel av anleggene som blir tilbudt 
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tilsyn/feiing må skilles mellom fritidsbygg og boliger. BvS har risikovurdert fyringsanlegg på lik linje som § 13. 

Alle pipeløp er kartlagt og registrert i fagsystemet. Fyringsanleggene har en snittfrekvens på 5-6 år mellom 

hvert besøk, som betyr at ca. 20% av totalt antall fyringsanlegg får tilbud om brannforebyggernes tjenester 

årlig. For boliger vil dette tallet være litt høyere, mens fritidsboligene vil det være litt lavere. Fritidsboligene 

legges inn etter en plan utarbeidet for å tilby tilsyn til alle fritidsboliger før 2031. Disse legges inn med 1.000 

stk. i året, fordelt på alle BvS sine eierkommuner. 

BvS startet i 2021 å føre statistikk over fyringsforbud. I Lindesnes foreligger det nå 11 formelle fyringsforbud 

som er registrert siden 2021. Det ligger flere som er dokumentert, men ikke statistikkført. Totalt i alle 

kommunene 2021/22 resulterte 3,13% av utførte tilsyn i et fyringsforbud som enda ikke er opphevet. For 

Lindesnes ser en at 70-talls områder med elementskorstein uten separat innerrør har et større behov for 

rehabilitering. Område Vestnes som ble bygget ut på 50-tallet er etablert med mange teglpiper som vurderes 

som en svakere konstruksjon. I kommunen er det noen som er meldt ut av feierregisteret – har gitt beskjed 

om at de ikke fyrer. I slike tilfeller skal egentlig ildsted plomberes, noe som ikke er fysisk utført. Dette 

medfører at det er en del ildsteder som er meldt inn ikke i bruk, men som man ikke har kontroll på.  

Lindesnes ligger noe høyere på brann i skorstein sammenlignet med nasjonale tall, av alle oppdrag fra 2016 

utgjør brann i skorstein 3,2% i Lindesnes, mot 1,4% nasjonalt. Boligseksjonen har opprettet vakt som et 

prøveprosjekt så feier kan sjekke pipeløp etter pipebrann. Vaktordningen er i helgene og helligdagene i 

fyringssesongen. 

BvS er med på et pilotprosjekt hvor det plasseres sensor i skorsteiner. Disse skal bidra med å forutsi 

luftkvaliteten i et område og registrering av fyringsdata. Disse dataene blir sendt til AI og det regnes ut 

feiebehovet basert på fyringsforholdene i pipa. BvS har inngått kontrakt på 1000 slike sensorer. 

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Lindesnes kommune.  

 Risikoutsatte grupper 

Ifølge brannstatistikk tilhører 3 av 4 som omkommer i brann en risikoutsatt gruppe. Samtidig omkommer 8 av 

10 i egen bolig. Ca. 50% av de som omkommer i brann mottar omsorgstjenester. BvS konkluderer selv med 

at det er noe svakheter å identifisere i eget arbeid mot kommunal helsetjeneste og «Trygg hjemme». 

Arbeidet er i hovedsak rett mot gjennomføring av øvelser og noe opplæring av helsetjenesten.  Kartet under 

viser andel av befolkningen som er over 70 år og eldre fordelt på grunnkretser i kommunen. Se og vedlegg 1 

for mer data på demografi i kommunen. Det er også et faktum at flere og flere bor hjemme lengre og i 

dårligere helsemessig tilstand enn før. Det er tre borettslag som er forbehold eldre hjemmeboende i 

Lindesnes, her er det en nedre aldersgrense for å kjøpe bolig, evt. at en er ufør. Enkelte av disse boligene er 

bygget etter 87-forskriften med enkeltstående brannalarmer og ingen sprinkling. Tilstand på byggene 

begynner også å bli slitt, og en ser at beboerne og borettslaget ikke har midler til å pusse opp eller gjøre 

større tiltak på bygningsmassen. Enkelte boliger for eldre har automatisk brannalarmanlegg noe som har 

generert en del ABA (faktureres). 
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Figur 5 - - Andel av befolkningen som er 70-år og eldre, pr grunnkrets. Kilde: SSB 

I BvS sitt geografiske ansvarsområde har det vært branner i kommunale omsorgsboliger (overtent og brent 

ned). Dette er boliger hvor det ikke er seksjonert kaldloft når de ble bygget på 70-80-tallet. BvS har 

gjennomført tilsyn mot denne type objekter og utarbeidet en rapport for hver kommune. Kommunen har 
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igangsatt utbedring av loft. Status for kommunale boliger er også tema under eiertilsyn som gjennomføres og 

det jevnlige samarbeidsmøter med kommunen.  

I kommunen er det et større antall barnevernsinstitusjoner (boliger) hvor det har vært en del branntilfeller. 

Det er også en statistikk en ser på landsbasis at denne type boliger er utsatt. Selskapene som drifter 

barnevernsboligene er registrert som § 13-objekt og det føres tilsyn på virksomhetsnivå. Videre er Mandal 

kjent for å ha en del narkotikaproblematikk og psykiatri. Herunder er det etablert rusboliger i kommunen 

(Mandal), men enkelte bor også i ordinære kommunale boliger og enkelte bor privat.  

 

BvS har hatt noe samarbeid med kommunehelsetjenesten knyttet til øvelser. I tillegg er det utarbeidet en 

sjekkliste til kommunen som benyttes ved hjemmebesøk hos de som fyller 80-år. Det vurderes at økt innsats 

mot eldre hjemmeboende i Lindesnes vil kreve økt kompetanse/ kursing i forhold til hvordan en skal møte/ 

arbeidet mot risikoutsatte grupper. Det gjennomføres ikke noe opplæring av kommunal hjemmetjeneste nå. 

BvS forsøker å gjennomføre nasjonale kampanjer rettet mot risikoutsatte grupper som røykvarlserdagen, 

komfyrvakt mv.  

 

Det er ønskelig fra BvS sin side å få til et bedre og mer formelt samarbeid med helsetjenesten i kommunen. 

Det er forsøkt tidligere, men det oppleves å være manglende interesse for dette fra kommunens sin side.  

 

Når det gjelder arbeidsinnvandring er dette i hovedsak knyttet til østeuropeisk arbeidskraft. BvS har ikke 

registrert noen særskilte utfordringer knyttet til temaet, men det har vært noen tilfeller av ulovlige boforhold 

og innkvarteringer.  

 

Faktoren vurderes som sårbar for Lindesnes kommune.  

 Særskilte brannobjekter 

I Lindesnes er det registrert i underkant av 170 særskilte brannobjekter (§ 13-objekt). Herunder er det en 

storulykkevirksomheter. Videre er denne type objekter preget av mye offentlige objekter, herunder et fengsel 

med 100 plasser. Det er ikke mye stor industri i kommunen. I forhold til storulykkevirksomheten er den 

lokalisert i et område med lite boliger rundt og tett på. Av næringsvirksomheter er det bl.a. tre båtlager som 

er definert som § 13 objekt, fordelen med disse er at de er lokalisert i bygg designet for den aktiviteten. Det 

er også dynamittlager i kommunen, disse er derimot ikke registrert som § 13 objekt da det er DSB som fører 

tilsyn med disse. BvS ser et behov for å gjennomføre kontrollrunder og verifisere situasjonen rundt 

sprengstofflager, herunder vurderes det å registrere disse som § 13 objekt. 

Det er to kraftverk (fjellanlegg) lokalisert i Lindesnes, her er BvS med på tilsyn for å etablere kunnskap og 

kjennskap til objektene.  

I BvS er det 4,5 ressurser som er utøvende tilsynspersonell. Disse skal utøve tilsyn mot i overkant av 400 

tilsynsobjekter. Tilsynene gjennomføres på bakgrunn av utført risikoanalyse. Det benyttes et verktøy utviklet 

av Østre Agder brannvesen. Der vurderes ulike faktorer for å vurdere en samlet risiko for objektet som igjen 

er med på å fastsette tilsynshyppighet. Det gjennomføres også tilsyn (brukertilsyn) og revisjon opp mot 

kommunen hvor man kjører eiertilsyn (med stikkprøver på noen bygg). Det er identifisert et behov for 

gjennomgang av registrerte objekter for å konkludere med at en har de rette objektene registrert. Det er også 

avdekket noen utfordringer ved at en ikke klarer å nå målet om antall tilsyn gjennom året. Andre 

forebyggende oppgaver må også prioriteres og oppgavespennet til branningeniørene er stort.  

BvS prioriterer også og utøver tilsyn mot landbruksbygg sammen med DLE og Arbeidstilsynet (fast). Har 

også gått med Mattilsynet, enkelte ganger. Det settes av 2 uker på våren og høsten - rekker over 10-15 

gårdsbruk. 

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Lindesnes kommune.  
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 Farlig stoff 

Når det gjelder lagring og oppbevaring av farlig stoff i større mengder er dette i hovedsak knyttet til 

bensinstasjoner. Videre benyttes det en del farlig stoff i produksjonen på GE Healthcare, herunder følgelig 

transport inn og ut. Videre er det noe små industri i kommunen med sveisegass mv. noe en også finner i 

landbruket. Også enkelte gassanlegg som er over meldeplikten. I Sodevika er det et gammelt NATO 

tankanlegg som nå benyttes til lagring av biofuel, dette anlegget er ikke registrert som § 13 objekt. Det 

vurderes å gjøre, men det vil bli nedlagt når området skal omdisponeres til havneanlegg for vindkraft.  

Det må også bemerkes at E39 går gjennom kommunen med en større andel transport av farlig gods.  

BvS har i dag hovedsak en person som jobber mot temaet farlig stoff. En følger DSBs årlige kampanje mot 

farlig stoff og går ikke tilsyn ut over denne. 

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Lindesnes kommune. Bemanningen og at kompetansen er 

samlet hos en ressurs er sårbart, men vurderingen er gjort ut fra det samlede antall slike objekter i 

kommunen.  

 Slokkevannsdekning 

Det er ingen tettsteder i kommunen hvor det er definert behov for tankbil pga. dårlig slokkevannskapasitet. 

Samtidig har ikke BvS gjort noen beregninger av områder eller kapasitet i nettet. Det er likevel identifisert 

noen utfordringer knyttet til et industriområde i kommunen. BvS gjør ikke noe særskilt fra forebyggende sin 

side opp mot dette temaet.  

Faktoren vurderes som moderat sårbart for Lindesnes kommune.  

 Byggesak/ utbygginger 

BvS er høringsinstans for reguleringsplaner i kommunen og får alle planer til gjennomsyn. En torsdag i 

måneden gjennomføres det et teamsmøte med alle som er høringsinstanser. Det foreligger egen veiledning 

for brannvesenet i Agder på krav som må følges opp i forbindelse med reguleringsplaner (tilgjengelig på 

internett). Opplever litt varierende oppfølging av veiledningen og kravene i den. Dette ser en gjerne i 

hytteområder, hvor det er en del utfordringer med fremkommelighet for utrykningskjøretøy (brannbil). 

Kommunene i regionen har årlige møter (saksbehandlere byggesak) der har brannvesenet også vært med 

noen ganger, men er litt tilfeldig om brannvesenet blir invitert. 

BvS har forsøkt å få delegert ansvar for saksbehandling på rehabilitering ildsteder. Dette ble stoppet juridisk 

siden BvS er et IKS så kan ikke ansvaret delegeres.  

BvS jobber mot kommunene for å få likhet i behandling av saker knyttet til rehabilitering av ildsteder. Dette 

for å forsøke å få en mest mulig likhet i behandling.   

 

Faktoren vurderes som lite sårbart for Lindesnes kommune.  

 Spesielle aktiviteter og arrangement 

Historisk sett har en hatt en hatt et godt samarbeid med kommunens største arrangement, 

Skalldyrfestivalen. Dessverre opplevde en at det sviktet litt i 2022 etter korona. Normalt er det i forkant av 

arrangementet møte mellom arrangør, kommune og nødetater. Dette gjør at brannvesenet kan komme med 

gode råd og føringer til arrangør. Det har ikke vært praksis at det er gjennomført tilsyn under arrangementet, 

men det gjøres en befaring i forkant, dette har utrykningsleder også deltatt på. Beredskapsavdelingen har 

også hatt for praksis å kjøre en tur for å sjekke fremkommelighet.  

Faktoren vurderes som lite sårbart for Lindesnes kommune under forutsetning av at arbeidet som tidligere 

har vært gjennomført mot skaldyrfestivalen reetableres.  
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 Samarbeid med andre kommunale enheter og eksterne aktører 

Det er på plass et godt samarbeid med DLE. Dette gjelder både opplæring (aktivitet mot skoleelever) og 

tilsynsaktivitet mot landbruk og tett verneverdig trehusbebyggelse. Videre er det som redegjort for under 

plan/ byggesak et godt samarbeid mot kommunens byggesaksavdeling i forhold til reguleringsplaner.  

Når det gjelder samarbeid mot den kommunale helsetjenesten (hjemmetjeneste/ institusjon) så er det 

begrenset til å bistå med gjennomføring av øvelser når den enkelte enhet ber om det. Det er svært ønskelig 

fra BvS sin side å få til et mer formelt samarbeid med helsetjenesten for forebyggende arbeid rettet mot 

risikoutsatte grupper, det har så langt strandet på interessen fra kommunal enhet.  

BvS er også involvert i kommunens arbeid med skjenkebevilgning /serveringsbevillinger hvor en uttaler seg i 

alle søknader, både nye og ambulerende. 

Faktoren vurderes som moderat sårbart for Lindesnes kommune.  

4.3 Sårbarhetsvurdering Hægebostad kommune 

 Bebyggelse 

Hægebostad kommune har ett registrert tettsted; Skeie (237 innbyggere). Bebyggelsen i kommunen er i 

hovedsak preget av eneboliger og er i hovedsak lokaliser langs Fv. 42 og Fv. 43 gjennom kommunen. 

Hægebostad kommune er preget av mye landbruk, men ikke mange utpreget store landbrukseiendommer 

mht. dyrehold.  

 

Når det gjelder fritidsbebyggelse er dette lokalisert i heiområder. Det vel 1700 innbyggere i kommunen og i 

underkant av 700 hytter (se vedlegg 1).  

 

Faktoren vurderes som lite sårbar for Hægebostad kommune.  

 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

I Hægebostad er det totalt 1594 pipeløp i kommunen, der 766 er i boliger og 828 er fritidsbolig (flere pipeløp 

enn registrerte fritidsboliger hos SSB). I 2022 ble det gjennomført 109 tilsyn med ildsteder og 201 feiinger i 

kommunen. Andel av anleggene som blir tilbudt tilsyn/feiing må skilles mellom fritidsbygg og boliger. BvS har 

risikovurdert fyringsanlegg på lik linje som § 13. Alle pipeløp er kartlagt og registrert i fagsystemet. 

Fyringsanleggene har en snittfrekvens på 5-6 år mellom hvert besøk, som betyr at ca. 20% av totalt antall 

fyringsanlegg får tilbud om brannforebyggernes tjenester årlig. For boliger vil dette tallet være litt høyere, 

mens fritidsboligene vil det være litt lavere. Fritidsboligene legges inn etter en plan utarbeidet for å tilby tilsyn 

til alle fritidsboliger før 2031. Disse legges inn med 1.000 stk. i året, fordelt på alle BvS sine eierkommuner.  

BvS startet i 2021 å føre statistikk over fyringsforbud. I Hægebostad foreligger det nå 7 formelle 

fyringsforbud som er registrert siden 2021. Det ligger flere som er dokumentert, men ikke statistikkført. Totalt 

i alle kommunene 2021/22 resulterte 3,13% av utførte tilsyn i et fyringsforbud som enda ikke er opphevet. 

Det er ønskelig med justering og optimalisering av risikovurderingene som gjennomføres for å bli enda mer 

treffsikre.  

Faktoren vurderes som lite sårbar for Hægebostad kommune.   
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 Risikoutsatte grupper 

Ifølge brannstatistikk tilhører 3 av 4 som 

omkommer i brann en risikoutsatt gruppe. Samtidig 

omkommer 8 av 10 i egen bolig. Ca. 50% av de 

som omkommer i brann mottar omsorgstjenester. 

BvS konkluderer selv med at det er noe svakheter 

å identifisere i eget arbeid mot kommunal 

helsetjeneste og «Trygg hjemme». Kartet under 

viser andel av befolkningen som er over 70 år og 

eldre fordelt på grunnkretser i kommunen. Se og 

vedlegg 1 for mer data på demografi i kommunen. 

Det er også et faktum at flere og flere bor hjemme 

lengre og i dårligere helsemessig tilstand enn før. 

Spesielt for Hægebostad er eldre voksne menn 

uten sosialt nettverk som bor alene.  

Kommunen har under bygging nytt senter med 

omsorgsboliger på Snartemo. Dette blir 

omsorgsboliger oppført i tilknytting til sykehjemmet.  

 

Faktoren vurderes som moderat sårbar for 

Hægebostad kommune.  

 

 

 

  

Figur 7 - BVS har i dag hovedsak en person som jobber mot 
temaet farlig stoff. 
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 Særskilte brannobjekter 

I Hægebostad er det totalt registrert 17 § 13 objekter. Dette er i hovedsak noen offentlige objekter og et 

sagbruk i nordre ende av kommunen. Kommunen har også et stort mekanisk verksted, men dette er ikke 

registrert som særskilt brannobjekt. Det ble avregistrert for flere år siden grunnet liten brannbelastning i 

lokalene. Det er verd å nevne i denne sammenhengen at to av Norges lengste togtunneler går gjennom 

kommunen.  

I BvS er det 4,5 ressurser som er utøvende tilsynspersonell. Disse skal utøve tilsyn mot i overkant av 400 

tilsynsobjekter. Tilsynene gjennomføres på bakgrunn av utført risikoanalyse. Det benyttes et verktøy utviklet 

av Østre Agder brannvesen. Der vurderes ulike faktorer for å vurdere en samlet risiko for objektet som igjen 

er med på å fastsette tilsynshyppighet. Det gjennomføres også tilsyn (brukertilsyn) og revisjon opp mot 

kommunen hvor man kjører eiertilsyn (med stikkprøver på noen bygg). 

Faktoren vurderes som lite sårbart for Hægebostad kommune.  

 Farlig stoff 

For Hægebostad er det farlig stoff knyttet til bensinstasjon med overgrunnstank. Ut over denne er det ingen 

spesielle lager eller oppbevaring av farlig stoff i kommunen  

Faktoren vurderes som lite sårbart for Hægebostad kommune.  

 Slokkevannsdekning 

Kapasiteten i forsyningsnett er ikke kartlagt, men BvS har ingen områder hvor det er definert at det er tankbil 

som er slokkevannsressurs, dette tilsier likevel ikke at det er områder hvor det kan være utfordrende med 

slokkevann i kommunen. BvS gjør ikke noe særskilt fra forebyggende sin side opp mot dette temaet. 

Faktoren vurderes som moderat sårbart for Hægebostad kommune.  

 Byggesak/ utbygginger 

Det er lite reguleringsplaner til uttalelse fra kommunen, og dermed noe begrenset erfaring med om BvS får 

tilsendt alle sakene som er. Det er ikke identifisert et særskilt samarbeid mellom kommunen og BvS på dette 

området.  

Faktoren vurderes som lite sårbart for Hægebostad kommune.  

 Spesielle aktiviteter og arrangement 

I kommunen er det et større arrangement, Tinget, et marked som går over en helg. BvS er ikke noe involvert 

i forberedelsene her, men har enkelte ganger observert situasjonen i forhold til tørkeperioder. Kommunen 

har heller ingen praksis med å kreve risikovurderinger fra arrangør. BvS har enkelte ganger vært til stede 

med forebyggede stand for å gi informasjon.  

Faktoren vurderes som moderat sårbart for Hægebostad kommune.  

 Samarbeid med andre kommunale enheter og eksterne aktører 

Det er på plass et godt samarbeid med DLE. Dette gjelder både opplæring (aktivitet mot skoleelever) og 

tilsynsaktivitet mot landbruket. Det er av BvS også opplyst om at det er et godt samarbeid med byggeier 

(kommunen) i forbindelse med tilsyn. Som for de andre kommunene er samarbeidet mot helsesektoren 

begrenset til noe øvingsaktivitet.   

Faktoren vurderes som moderat sårbart for Hægebostad kommune.  
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4.4 Sårbarhetsvurdering Lyngdal kommune 

 Bebyggelse 

Lyngdal kommune har tre registrerte tettsteder; Lyngdal (5271 innbyggere), Skomrak (279 innbyggere) og 

Svenevik (333 innbyggere). Lyngdal sentrum er bygget ut med leilighetsbygg i perioden fra 1980 og frem 

mot 2010. Dette er bygg med opp mot 5 etasjer og en del med parkeringskjellere. Videre er Lyngdal en 

landbrukskommune og er preget av spredtbebyggelse, eneboliger/ landbrukseiendommer. Mesteparten av 

kommunens innbyggere bor i sentrumsområdene. Videre er det bosetting langs veien mot Korshavn og en 

del bebyggelse både mot Farsund og nordover mot Hægebostad kommune.  

I Lyngdal er det to områder med tett verneverdig trehusbebyggelse. Det er Korshamn og Sælør, se 

kartutsnitt under. Sælør ligger på en øy og har svært lang utrykningstid. Det er kommet frem at det bør 

vurderes å gjennomføre et prosjekt sammen med DLE på Korshavn og Sælør for å rette fokus mot 

brannforebygging i disse spesielle områdene. Det kan også være andre tiltak i rapporten fra Korshavn og 

Sælør som brannvesenet kan følge opp.  

 

Lyngdal har også utviklet seg til regionens handelssentrum og har etablert et område med mye store 

varehus. Disse er oppført i nyere tid, etter kravene i TEK 10 og er av gode kvaliteter. 

 

Faktoren vurderes som moderat sårbart for Lyngdal kommune.  

 

 
Figur 7 - Oversikt over verneverdig tette trehusmiljøer med brannsmitteområder i Farsund kommune. Kilde: Miljøstatus, 
Miljødirektoratet 
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 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

I Lyngdal er det totalt 6136 pipeløp i kommunen, der 3830 er i boliger og 2306 er fritidsbolig. I 2022 ble det 

gjennomført 193 tilsyn med ildsteder og 412 feiinger i kommunen. Andel av anleggene som blir tilbudt 

tilsyn/feiing må skilles mellom fritidsbygg og boliger. BvS har risikovurdert fyringsanlegg på lik linje som § 13. 

Alle pipeløp er kartlagt og registrert i fagsystemet. Fyringsanleggene har en snittfrekvens på 5-6 år mellom 

hvert besøk, som betyr at ca. 20% av totalt antall fyringsanlegg får tilbud om brannforebyggernes tjenester 

årlig. For boliger vil dette tallet være litt høyere, mens fritidsboligene vil det være litt lavere. Fritidsboligene 

legges inn etter en plan utarbeidet for å tilby tilsyn til alle fritidsboliger før 2031. Disse legges inn med 1.000 

stk. i året, fordelt på alle BvS sine eierkommuner.  

I kommunen er det noen som er meldt ut av feierregisteret – har gitt beskjed om at de ikke fyrer. I slike 

tilfeller skal egentlig ildsted plomberes, noe som ikke er fysisk utført. Dette medfører at det er en del ildsteder 

som er meldt inn ikke i bruk, men som man ikke har kontroll på. 

BvS startet i 2021 å føre statistikk over fyringsforbud. I Lyngdal foreligger det nå bare 2 formelle 

fyringsforbud som er registrert siden 2021. Det ligger flere som er dokumentert, men ikke statistikkført. Totalt 

i alle kommunene 2021/22 resulterte 3,13% av utførte tilsyn i et fyringsforbud som enda ikke er opphevet. 

Som et godt brannforebyggende tiltak kan det gjøres vurderinger knyttet til tilsynsfrekvens på boliger/ 

fritidsboliger på Korshavn og Sælør. 

 

Boligseksjonen har opprettet vakt som et prøveprosjekt så feier kan sjekke pipeløp etter pipebrann. 

Vaktordningen er i helgene og helligdagene i fyringssesongen. 

Det er ønskelig med justering og optimalisering av risikovurderingene som gjennomføres for å bli enda mer 

treffsikre.  

Faktoren vurderes som lite sårbart for Lyngdal kommune.  

 Risikoutsatte grupper 

Ifølge brannstatistikk tilhører 3 av 4 som omkommer i brann en risikoutsatt gruppe. Samtidig omkommer 8 av 

10 i egen bolig. Ca. 50% av de som omkommer i brann mottar omsorgstjenester. BvS konkluderer selv med 

at det er noe svakheter å identifisere i eget arbeid mot kommunal helsetjeneste og «Trygg hjemme». Kartet 

under viser andel av befolkningen som er over 70 år og eldre fordelt på grunnkretser i kommunen. Se og 

vedlegg 1 for mer data på demografi i kommunen. Det er også et faktum at flere og flere bor hjemme lengre 

og i dårligere helsemessig tilstand enn før. Det er en del personer med utfordringer knyttet til rus/ psykiatri i 

Lyngdal kommune. I hovedsak er disse bosatt i rusboliger/ kommunale boliger i Lyngdal sentrum.  

I BvS sitt geografiske ansvarsområde har det vært branner i kommunale omsorgsboliger (overtent og brent 

ned). Dette er boliger hvor det ikke er seksjonert kaldloft når de ble bygget på 70-80-tallet. BvS har 

gjennomført tilsyn mot denne type objekter og utarbeidet en rapport for hver kommune. 

Også i Lyngdal er det flere barnevernsinstitusjoner (boliger) hvor det har vært en del branntilfeller. Det er 

også en statistikk en ser på landsbasis at denne type boliger er utsatt. Selskapene som drifter 

barnevernsboligene er registrert som § 13-objekt og det føres tilsyn på virksomhetsnivå.  I tillegg er det 

etablert asylmottak i det kommunens gamle sykehjem.  

Det er ønskelig fra BvS sin side å få til et bedre og mer formelt samarbeid med helsetjenesten i kommunen. 

Det er forsøkt tidligere, men det oppleves å være manglende interesse for dette fra kommunens sin side.  

 

Faktoren vurderes som sårbar for Lyngdal kommune.  
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Figur 8 - Andel av befolkningen som er 70-år og eldre, pr grunnkrets. Kilde: SSB 
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 Særskilte brannobjekter 

I Lyngdal er det totalt registrert 105 særskilte brannobjekter (§ 13-objekter), det er ikke lokalisert 

storulykkevirksomheter i kommunene. Derimot er det en del større og mindre produksjonsbedrifter som er 

registrert. Kommunen har også flere campingplasser med stor bruk av spikertelt.  

I BvS er det 4,5 ressurser som er utøvende tilsynspersonell. Disse skal utøve tilsyn mot i overkant av 400 

tilsynsobjekter. Tilsynene gjennomføres på bakgrunn av utført risikoanalyse. Det benyttes et verktøy utviklet 

av Østre Agder brannvesen. Der vurderes ulike faktorer for å vurdere en samlet risiko for objektet som igjen 

er med på å fastsette tilsynshyppighet. Det gjennomføres også tilsyn (brukertilsyn) og revisjon opp mot 

kommunen hvor man kjører eiertilsyn (med stikkprøver på noen bygg). Det er identifisert et behov for 

gjennomgang av registrerte objekter for å konkludere med at en har de rette objektene registrert. Det er også 

avdekket noen utfordringer ved at en ikke klarer å nå målet om antall tilsyn gjennom året. Andre 

forebyggende oppgaver må også prioriteres og oppgavespennet til branningeniørene er stort.  

BvS prioriterer også og utøver tilsyn mot landbruksbygg sammen med DLE og Arbeidstilsynet (fast). Har 

også gått med Mattilsynet, enkelte ganger. Det settes av 2 uker på våren og høsten - rekker over 10-15 

gårdsbruk. 

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Lyngdal kommune.  

 Farlig stoff 

BvS er ikke kjent med at det er virksomheter som har lagrer eller håndterer større mengder farlig stoff i 

kommunen. Det transporteres større mengder farlig gods langs E39 gjennom kommunen. BvS har ikke 

aktivitet rettet mot denne sektoren.  

Faktoren vurderes som lite sårbar for Lyngdal kommune.  

 Slokkevannsdekning 

Det er ingen steder i kommunen hvor det er definert behov for tankbil pga. dårlig slokkevannskapasitet. 

Kapasiteten i nettet er heller ikke kartlagt og BvS gjør ikke noe særskilt fra forebyggende sin side opp mot 

dette temaet. Samtidig har beredskapsavdelingen ved en nylig hendelse (vinteren 2023) opplevd store 

utfordringer med tilgang på slokkevann.  

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Lyngdal kommune.  

 Byggesak/ utbygginger 

BvS er høringsinstans for reguleringsplaner i kommunen og får alle planer til gjennomsyn. Det er ikke noen 

ytterligere formelle møtearenaer mellom BvS og byggesak i kommunen. Det foreligger egen veiledning for 

brannvesenet i Agder på krav som må følges opp i forbindelse med reguleringsplaner (tilgjengelig på 

internett). Opplever litt varierende oppfølging av veiledningen og kravene i den. Dette ser en gjerne i 

hytteområder, hvor det er en del utfordringer med fremkommelighet for utrykningskjøretøy (brannbil). 

Kommunene i regionen har årlige møter (saksbehandlere byggesak) der har brannvesenet også vært med 

noen ganger, men er litt tilfeldig om brannvesenet blir invitert. 

I kommunen er det stor utbygging knyttet til ny trase for E39 gjennom kommunen i tillegg er det under 

etablering et større industriområde ved Hausvik. Et område med ca. 30 minutters kjøretid fra dagens 

brannstasjon.  

BvS jobber mot kommunene for å få likhet i behandling av saker knyttet til rehabilitering av ildsteder. Dette 

for å forsøke å få en mest mulig likhet i behandling. 

 

Faktoren vurderes som lite sårbar for Lyngdal kommune.  

 



Forebyggendeanalyse 

 
Brannvesenet Sør IKS   
Oppdragsnr.: 52206372   Dokumentnr.: FOR-01   Versjon: J04 

  

2023-03-24  |  Side 36 av 63  

 Spesielle aktiviteter og arrangement 

Det er to større arrangement i kommunen. Lyngdal cup, en stor fotballcup for barn og unge der mange av 

kommunen skoler tas i bruk til overnatting av tilreisende lag. Videre er det Dyrsku, større handelsmesse som 

avvikles en helg i september. BvS har vært lite involvert i disse to arrangementene.  

 

Lyngdal kommune har omtrent samtidig med utarbeidelse av denne forebyggende analysen utarbeidet en 

veileder for søknad om arrangement til kommunen. Brannvesenet er i denne veiledningen blitt definert som 

en høringsinstans i denne, noe som gjør at brannvesenet vil bli mer involvert i forberedelsene til 

arrangement.  

 

Innbyggere i Lyngdal kommune har tradisjon for bål og lyngbrenning i skogs- og heiterreng. Dette har ved 

flere tilfeller medført branner i terrenget. 

 

Faktoren vurderes som sårbar for Lyngdal kommune. Ny veiledning fra kommunen vurderes å kunne bedre 

dette punktet, men en må se praksis før en gjør en vurderer sårbarheten lavere.  

 Samarbeid med andre kommunale enheter og eksterne aktører 

Det er på plass et godt samarbeid med DLE. Dette gjelder både opplæring (aktivitet mot skoleelever) og 

tilsynsaktivitet mot landbruk og tett verneverdig trehusbebyggelse. Videre er det som redegjort for under 

plan/ byggesak et godt samarbeid mot kommunens byggesaksavdeling i forhold til reguleringsplaner.  

Når det gjelder samarbeid mot den kommunale helsetjenesten (hjemmetjeneste/ institusjon) så er det 

begrenset til å bistå med gjennomføring av øvelser når den enkelte enhet ber om det. Det er svært ønskelig 

fra BvS sin side å få til et mer formelt samarbeid med helsetjenesten for forebyggende arbeid rettet mot 

risikoutsatte grupper, det har så langt strandet på interessen fra kommunal enhet.  

BvS er også involvert i kommunens arbeid med skjenkebevilgning /serveringsbevillinger hvor en uttaler seg i 

alle søknader, både nye og ambulerende. 

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Lyngdal kommune.  

4.5 Sårbarhetsvurdering Kvinesdal kommune 

 Bebyggelse 

Kvinesdal kommune opererer med tre hovedområder, Feda, Liknes og Kvinlog. I SSB sin oversikt over 

tettsteder er følgende tre registrert; Feda (414 innbyggere), Liknes (2399 innbyggere) og Øye (268 

innbyggere). Kvinesdal er en langstrakt kommune som strekker seg fra sjøen og opp til høyfjellet. 

Kommunen er den største i areal i BvS sitt ansvarsområde.  

 

I hovedsak består kommunen av spredt bebyggelse med eneboliger. I det mindre sentrumet på Liknes er det 

noe leilighetsbygg. I tillegg til eneboliger er det en del gårdsbruk i kommunen. I forbindelse med faktoren 

bebyggelse er det spesielt viktig å nevne tre områder som er definert som tett verneverdig trehusbebyggelse 

med brannsmitteområde (nasjonalt registrert), se kartutsnitt i figuren under. Disse  områdene er samlet på 

Nedre Feda. 

 

10 % av innbyggerne er amerikanske statsborgere – Kvinesdal er historiske et utvandrersted. Har sett 

utfordringer i forbindelse med amerikansk elektrisk utstyr som tilpasses for bruk i det norske strømnettet. 

 

Når det gjelder fritidsbebyggelse så er dette i hovedsak knyttet til Knaben. Videre er det spredt 

hyttebebyggelse på Kvinesheia, Krågeland, Moisheia og noe fritidsbebyggelse også på Feda.  
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Kvinesdal har noen utfordringer når det gjelder levekår og er den kommunen i BvS som har størst andel av 

befolkning på NAV og det er en utfordring at folk ikke tar høyere utdanning. Det er også en større andel 

uføretrygdede i kommunen. Dette er forhold som er med på å påvirke boevnen.  

 

 
Figur 9 - Oversikt over verneverdig tette trehusmiljø med brannsmitteområder i Farsund kommune. Kilde: Miljøstatus, 
Miljødirektoratet 

 

Faktoren vurderes som moderat sårbart for Kvinesdal kommune.  

 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

I Kvinesdal er det totalt 4097 pipeløp i kommunen, der 2535 er i boliger og 1562 er fritidsbolig. I 2022 ble det 

gjennomført 79 tilsyn med ildsteder og 269 feiinger i kommunen. Andel av anleggene som blir tilbudt 

tilsyn/feiing må skilles mellom fritidsbygg og boliger. BvS har risikovurdert fyringsanlegg på lik linje som § 13. 

Alle pipeløp er kartlagt og registrert i fagsystemet. Fyringsanleggene har en snittfrekvens på 5-6 år mellom 

hvert besøk, som betyr at ca. 20% av totalt antall fyringsanlegg får tilbud om brannforebyggernes tjenester 

årlig. For boliger vil dette tallet være litt høyere, mens fritidsboligene vil det være litt lavere. Fritidsboligene 

legges inn etter en plan utarbeidet for å tilby tilsyn til alle fritidsboliger før 2031. Disse legges inn med 1.000 

stk. i året, fordelt på alle BvS sine eierkommuner.  

I kommunen er det en god del som er meldt ut av feierregisteret – har gitt beskjed om at de ikke fyrer. I slike 

tilfeller skal egentlig ildsted plomberes, noe som ikke er fysisk utført. Dette medfører at det er en del ildsteder 

som er meldt inn ikke i bruk, men som man ikke har kontroll på. Dette bør følges opp spesielt i Kvinesdal ut 

fra antallet.  

BvS startet i 2021 å føre statistikk over fyringsforbud. I Kvinesdal foreligger det nå 17 formelle fyringsforbud 

som er registrert siden 2021. Det ligger flere som er dokumentert, men ikke statistikkført. Totalt i alle 

kommunene 2021/22 resulterte 3,13% av utførte tilsyn i et fyringsforbud som enda ikke er opphevet. 

BvS opplever flest telefoner herfra i forhold til at de savner at feieren kommer. Kvinesdal er den kommunen 

som var sist ute med å oppheve privat entreprise på feiing. Det gjør og at BvS mangler en del informasjon 

om status på piper mv. i kommunen. Dokumentasjonsgrunnlaget er svakt og det er en usikkerhet om alle er 

blitt registrert.  

Kvinesdal kommune ligger også noe høyere på brann i skorstein sammenlignet med nasjonale tall. Av alle 

oppdrag fra 2016 utgjør brann i skorstein 3,5% i Kvinesdal, mot 1,4% nasjonalt. Det har vært en økning i 

brann i skorstein spesielt de siste årene. Normalt har en lagt på 1-2 skorsteinsbranner i året, mens det både i 

2021 og 2022 har vært opp mot 8 slike hendelser.  
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Det er ønskelig med justering og optimalisering av risikovurderingene som gjennomføres for å bli enda mer 

treffsikre.  

 

Faktoren vurderes som sårbar for Kvinesdal kommune, dette gjelder spesielt i forhold til å være sikker på at 

en har all informasjon og at denne er kvalitetssikret.  

 Risikoutsatte grupper 

Ifølge brannstatistikk tilhører 3 av 4 som 

omkommer i brann en risikoutsatt gruppe. Samtidig 

omkommer 8 av 10 i egen bolig. Ca. 50% av de 

som omkommer i brann mottar omsorgstjenester. 

BvS konkluderer selv med at det er noe svakheter 

å identifisere i eget arbeid mot kommunal 

helsetjeneste og «Trygg hjemme». Kartet til høyre 

viser andel av befolkningen som er over 70 år og 

eldre fordelt på grunnkretser i kommunen. Se og 

vedlegg 1 for mer data på demografi i kommunen. 

Det er også et faktum at flere og flere bor hjemme 

lengre og i dårligere helsemessig tilstand enn før. 

Det vises også til beskrivelse av levekår gjengitt 

under faktoren bebyggelse. BvS har fått verifisert 

under eksempelvis aksjon boligbrann, at eldre 

hjemmeboende vil ha problemer med å evakuere 

dersom det oppstår en brann i boligen. 

Bakgrunnen for dette er at de har heis opp til andre 

etasje og det benyttes sengehest for at de ikke 

skal falle ut. I kommunen er det også stort sett 

eneboliger/ småbruk. Kommunen ser på 

muligheter for å lage bofellesskap for eldre. Dette 

vil kunne være en løsning for eldre som kan selge 

småbruket sitt oppe i dalen og flytte inn i 

bofellesskap i sentrum. BvS har utarbeidet en 

sjekkliste til kommunen som brannvesenet har 

uttrykt et ønske om at skal benyttes ved 

hjemmebesøk hos de som fyller 80-år, den er 

foreløpig ikke tatt i bruk. Når det gjelder 

kommunale boliger er de spredt i kommunen. 

Kommunen har også utarbeidet en prioritering av 

eldre og hvor brukerne kan bo.  

Når det gjelder personer med rus-/ 

psykiatriutfordringer er det et ønske fra 

kommunens side at det ikke etableres 

hardbruksboliger i kommunen. Disse bor derfor i 

ordinære boliger, både kommunale og private.   

 

I BvS sitt geografiske ansvarsområde har det vært branner i kommunale omsorgsboliger (overtent og brent 

ned). Dette er boliger hvor det ikke er seksjonert kaldloft når de ble bygget på 70-80-tallet. BvS har 

gjennomført tilsyn mot denne type objekter og utarbeidet en rapport for hver kommune. Kvinesdal kommune 

har foretatt utbedringer, men dette er ikke verifisert og fulgt opp fra BvS sin side.  

 

Figur 11 - Andel av befolkningen som er 70-år og eldre, pr 
grunnkrets. Kilde: SSB 
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Det er forsøkt å få i stand en samarbeidsavtale med hjemmetjenesten, men opplevelsen er at de ikke ønsker 

tett samarbeid. Trygg hjemme aktiviteten er i hovedsak knyttet med opplæring av hjemmetjenesten. Et 

arbeid som startet høsten 2022.  

 

Faktoren vurderes som sårbar for Kvinesdal kommune.  

 Særskilte brannobjekter 

I Kvinesdal er det registrert 61 særskilte brannobjekter (§ 13-objekt). Det pågår et arbeid for å registrere 

noen flere objekter i kommunen, i hovedsak objekter knyttet til kraftforsyningen. Blant objektene finnes både 

industrivirksomheter som hjørnesteinsbedriftene Eramet og GreenYard. Videre er det en del offentlige 

objekter. Blant annet Fedaheimen som har over 10 minutters utrykningstid for brannvesenet. Men også en 

del private bygg som Banken arena (idrettshall) som også benyttes mye til konserter og messer samt Sarons 

dal er registrert. Videre er også Knaben leirskole registrert som et særskilt brannobjekt. Leirskolen er et 

objekt en ser det kan gjøres en tettere oppfølging av, herunder å gjennomføre informasjonstiltak mot eier av 

skolen. Det kan også vurderes en tettere tilsynsfrekvens på leirskolen og da også gjennomføre tilsyn 

vinterstid.  

I BvS er det 4,5 ressurser som er utøvende tilsynspersonell. Disse skal utøve tilsyn mot i overkant av 400 

tilsynsobjekter. Tilsynene gjennomføres på bakgrunn av utført risikoanalyse. Det benyttes et verktøy utviklet 

av Østre Agder brannvesen. Der vurderes ulike faktorer for å vurdere en samlet risiko for objektet som igjen 

er med på å fastsette tilsynshyppighet. Det gjennomføres også tilsyn (brukertilsyn) og revisjon opp mot 

kommunen hvor man kjører eiertilsyn (med stikkprøver på noen bygg).  Det er identifisert et behov for 

gjennomgang av registrerte objekter for å konkludere med at en har de rette objektene registrert. Det er også 

avdekket noen utfordringer ved at en ikke klarer å nå målet om antall tilsyn gjennom året. Andre 

forebyggende oppgaver må også prioriteres og oppgavespennet til branningeniørene er stort.  

BvS prioriterer også og utøver tilsyn mot landbruksbygg sammen med DLE og Arbeidstilsynet (fast). Har 

også gått med Mattilsynet, enkelte ganger. Det settes av 2 uker på våren og høsten - rekker over 10-15 

gårdsbruk. 

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Kvinesdal kommune.  

 Farlig stoff 

Det er ikke mange, men noen større anlegg som håndterer farlig stoff i kommunen. En del er følgelig knyttet 

til bensinstasjoner. I tillegg er det en del virksomheter som har gass anlegg og benytter farlig stoff i 

produksjon. Eksempelvis Eramet, Nippon (hovedlager for gass), GreenYard og Bolli. Videre transporteres 

det større mengder farlig gods å E39 gjennom kommunen. BvS har ikke noen forebyggende aktiviteter rettet 

mot disse transportene.  

BvS har i dag hovedsak en person som jobber mot temaet farlig stoff. En følger DSBs årlige kampanje mot 

farlig stoff og går ikke tilsyn ut over denne. 

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Kvinesdal kommune.  

 Slokkevannsdekning 

Slokkevannsdekningen i kommunen er definert som dårlig. Dette er oppdaget både på reelle branner og ved 

tilsyn, der det er avdekket dårlig dekning/ trykk (kapasitet). Likevel er det ikke identifisert områder hvor 

brannvesenets tankbil utgjør brannvannsdekningen. Kommunen jobber med dette temaet i egen ROS-

analyse. BvS har fulgt kommunen opp og spilt inn temaet til den kommunale ROS-analysen. Det er også 

avdekket et relativt nytt avvik som ikke er fulgt opp fra BvS og beredskapsavdelingen foreløpig.  

Faktoren vurderes som sårbart for Kvinesdal kommune.  
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 Byggesak/ utbygginger 

Det er ikke praksis i Kvinesdal kommune at reguleringsplaner sendes BvS for høring. Det er generelt lite 

kontakt mellom kommunen og brannvesenet i denne sammenhengen. Det er kun sporadisk kontakt med 

enkelte saksbehandlere.  

 

Faktoren vurderes som sårbar for Kvinesdal kommune.  

 Spesielle aktiviteter og arrangement 

Det er forholdsvis stort aktivitetsnivå i kommunen. Eksempelvis Norway Rock festival, arrangementer i 

Sarons dal hvor sommer stevnet er det største. Videre er det også større russetreff (Norway Rock området), 

utvandrerfestival og motorbanen på Kvinlog.  

Det har tidligere vært gjennomført arbeid fra BvS sin side mot campingplass som etableres i Sarons dal, 

dette for å sørge for at avstandskrav blir opprettholdt. BvS har ikke vært til stede under arrangement bortsett 

fra camping og det gjøres ikke noen risikovurderinger fra arrangørens side her.  

Norway rock har det vært et tett samarbeid med de siste årene. Noe av bakgrunnen for dette er at det har 

oppstått en hendelse under festivalen hvor det har omkommet festivaldeltakere pga. CO-lekkasje fra 

aggregat i buss benyttet til overnatting.  

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Kvinesdal kommune.  

 Samarbeid med andre kommunale enheter og eksterne aktører 

BvS opplever at kommunen i liten grad ønsker samarbeid. Dette gjelder spesielt på helsesiden, der det 

argumenteres med at det i liten grad ønskes tilleggsoppgaver. Brannvesenet har prøvd over lengre tid på å 

få til et mer formelt samarbeid. I dag er det noe samarbeid på enkelt institusjon/ hjemmetjeneste nivå, altså 

samarbeid nede i organisasjonen, men får ikke forankret det mot ledelsen.  

Videre opplever BvS at samarbeid med teknisk avdeling i kommunen har bedret seg de siste årene.  

Også her samarbeider BvS mye med DLE. Dette gjelder både opplæring (aktivitet mot skoleelever) og 

tilsynsaktivitet mot landbruk og tett verneverdig trehusbebyggelse.  

Faktoren vurderes som sårbar for Kvinesdal kommune.  

4.6 Sårbarhetsvurdering Åseral kommune 

 Bebyggelse 

Åseral er en kommune med stort areal, men med bare rundt 900 innbyggere. Den har et lite sentrum med 

butikk, rådhus og sykehjem. Bebyggelsen er i hovedsak eneboliger og landbruksbygg. Det er ingen 

leilighetsbygg for de fastboende. Det er 452 eneboliger i kommunen. Det er ingen definerte tettsteder i 

kommunen.  

Åseral er også en hyttekommune med over 2200 hytter. Det er adskillig flere hytter enn eneboliger for 

fastboende. Det er to sentre med hytter; Bortelid og Ljosland. På Bortelid er det oppført flere store 

leilighetskomplekser med fritidsboliger. Mange hytter er også store og luksuriøse. Hyttefeltene ligger i 

overkant av 30 minutter utrykningstid fra brannstasjonen i Kyrkjebygd. 

Åseral kommune er høyt representert med branner pr. innbygger, dog er antallet samlet sett lite.  

Faktoren vurderes som moderat sårbart for Åseral kommune.  
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 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

I Åseral er det totalt 3047 pipeløp i kommunen, der 444 er i boliger og 2603 er fritidsbolig. I 2022 ble det 

gjennomført 200 tilsyn med ildsteder og 298 feiinger i kommunen. Andel av anleggene som blir tilbudt 

tilsyn/feiing må skilles mellom fritidsbygg og boliger. BvS har risikovurdert fyringsanlegg på lik linje som § 13. 

Alle pipeløp er kartlagt og registrert i fagsystemet. Fyringsanleggene har en snittfrekvens på 5-6 år mellom 

hvert besøk, som betyr at ca. 20% av totalt antall fyringsanlegg får tilbud om brannforebyggernes tjenester 

årlig. For boliger vil dette tallet være litt høyere, mens fritidsboligene vil det være litt lavere. Fritidsboligene 

legges inn etter en plan utarbeidet for å tilby tilsyn til alle fritidsboliger før 2031. Disse legges inn med 1.000 

stk. i året, fordelt på alle BvS sine eierkommuner.  

I kommunen er det noen som er meldt ut av feierregisteret – har gitt beskjed om at de ikke fyrer. I slike 

tilfeller skal egentlig ildsted plomberes, noe som ikke er fysisk utført. Dette medfører at det er en del ildsteder 

som er meldt inn ikke i bruk, men som man ikke har kontroll på. 

BvS startet i 2021 å føre statistikk over fyringsforbud. I Åseral foreligger det nå 9 formelle fyringsforbud som 

er registrert siden 2021. Det ligger flere som er dokumentert, men ikke statistikkført. Totalt i alle kommunene 

2021/22 resulterte 3,13% av utførte tilsyn i et fyringsforbud som enda ikke er opphevet. 

Det er ønskelig med justering og optimalisering av risikovurderingene som gjennomføres for å bli enda mer 

treffsikre.  

Faktoren vurderes som lite sårbar for Åseral kommune.  

 Risikoutsatte grupper 

Ifølge brannstatistikk tilhører 3 av 4 som omkommer i brann en risikoutsatt gruppe. Samtidig omkommer 8 av 

10 i egen bolig. Ca. 50% av de som omkommer i brann mottar omsorgstjenester. BvS konkluderer selv med 

at det er noe svakheter å identifisere i eget arbeid mot kommunal helsetjeneste og «Trygg hjemme». Kartet 

under viser andel av befolkningen som er over 70 år og eldre fordelt på grunnkretser i kommunen. Se og 

vedlegg 1 for mer data på demografi i kommunen. Det er også et faktum at flere og flere bor hjemme lengre 

og i dårligere helsemessig tilstand enn før. Det er enkelte kommunale boliger i kommunen.  

I BvS sitt geografiske ansvarsområde har det vært branner i kommunale omsorgsboliger (overtent og brent 

ned). Dette er boliger hvor det ikke er seksjonert kaldloft når de ble bygget på 70-80-tallet. BvS har 

gjennomført tilsyn mot denne type objekter og utarbeidet en rapport for hver kommune. For Åseral ble det 

funnet lite feil ved gjennomført loftskontroll. Noe av grunnen til dette er at boligene i Åseral i hovedsak er 

eneboliger, og bygg med to leiligheter. 

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Åseral kommune.  
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Figur 11 - Andel av befolkningen som er 70-år og eldre, pr grunnkrets. Kilde: SSB 

 Særskilte brannobjekter 

I Åseral er det 14 særskilte brannobjekter (§ 13-objekt). Dette er avgrenset til tre kraftverk i fjell og 

kommunale bygg. Det errelativt oversiktlige forhold knyttet til denne faktoren i kommune.  

Faktoren vurderes som lite sårbar for Åseral kommune.  
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 Farlig stoff 

Det er ingen registrerte lager/ virksomheter som lagrer eller håndterer farlig stoff. Det er lokalisert noen 

mindre overgrunnstanker med drivstoff på bensinstasjon og på Bortelid. 

Faktoren vurderes som lite sårbar for Åseral kommune.  

 Slokkevannsdekning 

Åseral har ingen tettsteder, men det er lagt slokkevannforsyning i hyttefeltene i kommunen. På Bortelid er 

det etablert en løsning der også teknisk personell må kalles ut og må til vannverket. Dette fordi at ved bruk 

av mye vann (slokkevann) vil en kunne tømme basseng mv. Så det må gjøres noen omkoblinger i 

forsyningsnettet. Det er lite kartlegging av kapasitet og trykk, og det må forventes områder med utfordringer 

med slokkevannskapasitet.  

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Åseral kommune.  

 Byggesak/ utbygginger 

Det er lite utbygninger og reguleringsplaner i Åseral kommune, bortsett fra hyttebyene. BvS har ikke vært 

involvert i disse sakene.   

Faktoren vurderes som lite sårbar for Åseral kommune, pga. lavt antall saker.  

 Spesielle aktiviteter og arrangement 

Det foregår noen arrangementer i kommunen, som Roots festival og høstmarked. Dette er arrangement som 

samler en god del mennesker. BvS ved forebyggende avdeling er ikke involvert i forkant på disse 

arrangementene.  

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Åseral kommune.  

 Samarbeid med andre kommunale enheter og eksterne aktører 

Det er på plass et godt samarbeid med Det lokale el-tilsyn (DLE). Dette gjelder både opplæring (aktivitet mot 

skoleelever) og tilsynsaktivitet mot landbruk og tett verneverdig trehusbebyggelse.  

Når det gjelder samarbeid mot den kommunale helsetjenesten (hjemmetjeneste/ institusjon) så er det en vei 

å gå for få på plass et formelt samarbeid mellom kommune og BvS også her. Det er også et behov for tettere 

samarbeid med byggesak i kommunen.  

Faktoren vurderes som moderat sårbar for Åseral kommune.  

4.7 Statistikk fra BRIS 

BvS benytter ikke verktøyet eller data fra BRIS i planlegging eller evaluering av det forebyggende arbeidet. 

Likevel ser en at det er forhold i ansvarsområdet, eksempelvis høy andel pipebranner i enkelte kommuner 

hvor verktøyet kan være med å påvirke den forebyggende aktiviteten.  

Faktoren vurderes som moderat sårbar.  

4.8 Egen organisasjon 

Samlet i BvS sitt ansvarsområde er det ca. 52.000 innbyggere. I henhold til brann- og 

redningsvesenforskriften § 8 stilles krav til personell for brannforebyggende arbeid etter forskrift 17. 

desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging, og dette skal utføres med minst 0,1 årsverk per 1 000 

innbyggere i ansvarsområdet. I tillegg til personell til brannforebyggende arbeid gjelder krav til årsverk til 

leder for forebyggendearbeid, jf. forskriften § 11, og krav til bemanning ved feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

etter forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17. I henhold til omtalte § 11 er det krav til 
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BvS om at forebyggende avdeling skal ledes av avdelingsleder i full stilling (mer enn 20.000 innbyggere i 

ansvarsområdet). BvS er i dag 4,5 årsverk i seksjonen for brannforebyggende arbeid. Det vil i 

utgangspunktet si at det er 0,7 årsverk for lite ressurser. Det er i forbindelse med arbeidet med denne 

analysen opplyst om at en har fått midler for å ansette en ny ressurs i forebyggende avdeling. Disse midlene 

startet 1.1.2023 så det står på rekrutteringsprosess. Samtidig viser arbeidet med analysen at forebyggende 

avdeling har et omfattende antall ulike oppgaver å dekke. I tillegg til oppgaver redegjort for så langt i 

analysen jobbes det også med informasjonstiltak. Dette omfatter opplegg rettet mot 6. klasse elever sammen 

med Agder energi der alle får prøve slokkeapparat, Bjørnis-kampanjer rettet mot barnehager som ønsker å 

komme på besøk på brannstasjonen, blålysdag i beredskapsuken, holder øvelser og informasjonsarbeid for 

de som spør (borettslag osv). Dette gjøres gratis, mens en tar betalt for aktivitet mot virksomheter. I tillegg 

drives informasjonstiltak overfor eldreforeninger. Forebyggende avdeling ivaretar også saksbehandling og 

tillatelser knyttet til fyrverkerisalg. Dette følges og opp med tilsyn i salgsperioden. Avdelingen jobber etter et 

utarbeidet årshjul som fungerer godt ut fra uttalelser i arbeidsmøtene.  

De ansatte i forebyggende avdeling har minimumskompetansen i forhold til forskriften, videre prøver en å 

holde seg oppdatert i forhold til ny kunnskap gjennom seminarer og kurs. Videre viser analysen at det er noe 

sårbarhet knyttet til kompetansen hos de enkelte. Eksempelvis er det kun en ressurs med farlig stoff 

kompetanse. Dette er en sårbarhet det tilrådes å jobbe med å redusere.  

Gjennom arbeidet er det også trukket frem at avdelingen ikke er lokalisert på en plass. En styrke med den 

løsningen er at BvS har øyne i flere av kommunene og får med seg det som skjer (lokal kunnskap og 

kjennskap). Svakheten er faren for å få ulike arbeidsmetoder og ikke en velfungerende og integrert avdeling. 

Pandemien har derimot gjort at en har fått gode verktøy for å gjennomføre møter uten å fysisk møtes. 

Fysiske møter føles likevel ofte mer givende og en stor nytte på flere plan. Dersom en skulle ha samlet 

avdelingen på en plass kunne det også ha gitt noen utfordringer i forhold til rekrutering av personell da 

enkelte ville fått lengre reisevei. Samtidig må det bemerkes at de ansatte på avdelingen poengterer at det i 

dag er et godt miljø med lav terskel for å kontakte hverandre med spørsmål eller problemer.  

Når det gjelder samarbeid mellom forebyggende avdeling og beredskapsavdelingen i BvS omtales det som 

at det er lite samarbeid internt mellom avdelinger. Der tidvis omtalt som litt høye vegger mellom avdelingene. 

Dette er noe det bør arbeides med i begge avdelinger da disse kan besitte gjensidig informasjon som vil 

være svært nyttig for begge avdelingene.   

 

Det er i arbeidet med analysen kommet frem at en i liten grad gjennomfører evalueringer av hendelser for å 

se hvordan en kan videreutvikle det forebyggende arbeidet eller om det forebyggende arbeidet kunne hatt en 

effekt for å forhindre eller redusere konsekvens ved hendelser. Det er et krav om at hendelser skal 

evalueres, dette gjelder både i et forebyggende og beredskapsmessig perspektiv.  

Før pandemien hadde alle lederne av forebyggende i Agder møte seg imellom for å ta opp felles ting. Ble 

slutt på dette ifm. pandemien, det er et ønske fra BvS om å ta det opp igjen. Dette for å kunne ta opp felles 

utfordringer, eksempelvis til campingplasser, fyrverkeri. Det er også ønskelig at de som jobber på 

forebyggendeavdeling får en felles møteplass for faglig utvikling med andre i regionen.  

Et spørsmål i avdelingen er hvordan oppgavene skal fordeles. Varierte oppgaver vurderes som en fordel, 
kun tilsyn kan fort bli for ensformig. En variert oppgaveportefølje medfører også redusert sårbarhet i 
avdelingen ved at kompetanse utvikles hos flere medarbeidere. Samtidig må en gi anledning til at enkelte 
fordyper seg innen noen områder for å sikre noe spisskompetanse også. I forhold til hvordan avdelingen har 
jobbet så langt er det komme frem et behov for mer fokus på risikoutsatte grupper og samarbeid med 
kommunene.  
 
Til slutt må det nevnes at det er tatt opp en bekymring knyttet til risikovurderinger av egne aktiviteter i 
forebyggende avdeling. Dette gjelder eksempelvis knyttet til gjennomføring av slokkeøvelser.  

 
Faktoren egen organisasjon vurderes som moderat sårbar. 
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5 Samlet sårbarhetsbilde og tiltaksvurdering for 

forebyggende avdeling 

5.1 Samlet sårbarhetsbilde for Brannvesenet SØR IKS 

I sårbarhetsvurderingen i kapittel 4 er det gjort en vurdering av status i den enkelte kommune i forhold til 

identifiserte sårbarhetsfaktorer. I tillegg er det gjort vurdering av faktorer som omfatter egen organisasjon. I 

dette kapittelet oppsummeres de enkelte vurderingene som er utført, og det settes sammen til et helhetlig og 

samlet sårbarhetsbilde for BvS. Hovedinntrykket er at det er noen mindre forskjeller mellom kommunene, 

noe som ikke er helt uventet gitt det geografiske dekningsområdet og forskjeller i demografi og 

næringsvirksomhet. Dette er og i tråd med det risikobilde som er kommet frem gjennom ROS-analysen for 

BvS.  

Ikke uventet er det stor sårbarhet knyttet til arbeid mot risikoutsatte grupper. Dette er også en gruppe 
personer med varierende boevne og som er overrepresentert i brannstatistikk i Norge. Det er gjennom 
analysen identifisert at BvS bør sette noe større trykk mot risikoutsatte grupper og forsøke å få etablert et 
samarbeid med helsetjenestene i kommunene for å bedre komme i inngripen med disse gruppene. Herunder 
må det også vurderes kompetanseutvikling hos BvS for bedre å møte disse innbyggerne. Erfaring fra andre 
brannvesen viser at arbeidet mot risikoutsatte grupper krever et kontinuerlig høyt trykk og fokus. I tillegg er 
dette en gruppe av befolkningen som vil vokse de kommende årene, med økt antall eldre hjemmeboende. Et 
sterkt fokus på denne gruppen i samfunnet vurderes som svært viktig i det forebyggende arbeidet. 
 
Når det gjelder særskilte brannobjekter er det 4,5 ressurser som utøver tilsyn mot i overkant av 400 

tilsynsobjekter. Tilsynene gjennomføres på bakgrunn av utført risikoanalyse. Det benyttes et verktøy utviklet 

av Østre Agder brannvesen. Det er avdekket utfordringer ved at BvS ikke klarer å nå målet om antall tilsyn 

gjennom året. Andre forebyggende oppgaver må også prioriteres og oppgavespennet til branningeniørene er 

stort. Videre er det et behov for gjennomgang av registrerte objekter for å konkludere med at en har de rette 

objektene registrert.  

Vurdering av faktoren bebyggelse viser at det innenfor BvS geografiske område er flere områder definert 

som tett trehus bebyggelse med fare for brannspredning. Arbeidet mot disse områdene må være i 

kontinuerlig fokus. Gjennom analysen er det særlig vurdert at det bør settes i gang et arbeid mot Korshavn 

og Sælør for å rette fokus mot brannforebygging i disse spesielle områdene. Videre er det identifisert en 

sårbarhet i forhold til 1880/ -90-gårdene i Farsund hvor det bør vurderes å ha et særskilt prosjekt for å gi 

nødvendig informasjon til bygningseierne.   

I forhold til samarbeid med de ulike kommunene skiller Kvinesdal seg ut blant eierkommunene der det er lite 
samarbeid. Det bør det være noe fokus på i det videre for å etablere faste møtepunkter med kommunen. I 
tillegg bør det gjøres et arbeid mot alle kommunale hjemmetjenestene i forhold til arbeid mot risikoutsatte 
grupper.  
 
Internt i BvS er det identifisert at det er lite samarbeid mellom forebyggende- og beredskapsavdelingen. Det 

er synliggjort at å etablere et godt samarbeid internt vil kunne være positivt både for forebyggende- og 

beredskapsavdelingen. Gjennom analysen er det problematisert og synliggjort et oppbemanningsbehov 

knyttet til det forebyggende arbeidet i henhold til kravene som fremgår av § 11 i brann- og 

redningsvesenforskriften, dette med bakgrunn i at en pr. i dag ikke har tilfredsstilt forskriftens 

minimumsbemanning (fått midler til stillingen i 2023). Vurderingene i analysen er også med å underbygge at 

det kan forsvares å utvide bemanningen med 0,5 til 1 årsverk utover minimumskravene i forskriften.  

Oversikt over vurderte sårbarhetsfaktorer for kommunene er gjengitt i tabellen under sammen med en samlet 

vurdering for BvS samlede geografiske ansvarsområde. 
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Tabell 5-1 - Samlet oversikt vurderte sårbarhetsfaktorer 

Sårbarhetsfaktor Farsund  Lindesnes Hægebostad  Lyngdal  Kvinesdal  Åseral  

Bebyggelse 

 

Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar  

Lite sårbar Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar  

Samlet vurdering: moderat sårbar. 

Feiing og tilsyn 

med fyringsanlegg 

Lite sårbar Moderat 

sårbar 

Lite sårbar Lite sårbar Sårbar Lite sårbar 

Samlet vurdering: lite sårbar 

Risikoutsatte 

grupper 

 

Sårbar Sårbar Moderat 

sårbar 

Sårbar Sårbar Moderat 

sårbar 

Samlet vurdering: sårbar 

Særskilte 

brannobjekter  

 

Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar 

Lite sårbar Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar 

Lite sårbar 

Samlet vurdering: moderat sårbar 

Farlig stoff 

 

Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar 

Lite sårbar Lite sårbar Moderat 

sårbar 

Lite sårbar 

Samlet vurdering: moderat sårbar 

Slokkevanns-

dekning 

Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar 

Sårbar Moderat 

sårbar 

Samlet vurdering: moderat sårbar 

Plan-/Byggesak 

(utbygginger) 

Lite sårbar Lite sårbar Lite sårbar Lite sårbar Sårbar Lite sårbar 

Samlet vurdering: lite sårbar 

Spesielle aktiviteter 

og arrangement 

Sårbar Lite sårbar Moderat 

sårbar 

Sårbar Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar 

Samlet vurdering: moderat sårbar 

Samarbeid med 

andre kommunale 

etater/ avdelinger 

Sårbar Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar 

Moderat 

sårbar 

Sårbar Moderat 

sårbar 

Samlet vurdering: moderat sårbar til sårbar 

 

5.2 Behov for kompetanse og bemanning 

I forhold til kompetanse og evt. hull hos de ansatte så viser arbeidet med analysen at BvS oppfyller 

minimumskravene. Samtidig er det behov for kurs og seminarer i forhold til å følge med på utviklingen i 

samfunnet. Gjennom arbeidet med forebyggende analysen er det spesielt trukket frem følgende knyttet til 

kompetanseutvikling:  

• arbeid mot risikoutsatte gruppe 

• område farlig stoff  

• videreutvikle kompetanse knyttet til:  

o gjennomføring av tilsyn; stille de rette spørsmålene, møte ulike mennesker, enhetlig tilsyn, 

oppfølging av avvik.  

I tillegg bør det vurderes om det er enkelte tema innenfor branninspektørene sitt store ansvarsområde hvor 

det er behov for å gjøre noe spesialisering for å styrke den totale kompetansen hos forebyggende avdeling.  
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Når det gjelder bemanning så må BvS som et minimum tilfredsstille forskriftens minimumskrav. Samtidig ser 

en at både spennet i og omfanget av oppgavene til forebyggende avdeling er såpass store at en bemanning 

med 0,5 til 1 årsverk ekstra ut over forskriftens minimumskrav kan forsvares. 

5.3 Tiltaksvurdering for forebyggende avdeling 

Gjennom arbeidet med forebyggende analyse er det for flere av områdene diskutert ulike aktuelle tiltak for å 

styrke det forebyggende arbeidet gjennom hele prosessen.  

Figuren under er hentet fra temaveilederen til kapittel 4 i forebyggendeforskriften. Den viser prosessen for 

hvordan man kan gå fram for å bestemme satsningsområder for det forebyggende arbeidet.  

Figuren ble benyttet som bakgrunnsprosess i forbindelse med arbeidsmøte 2 og gjennomgang av 

sårbarhetsfaktorene og identifisering av tiltak, der det ble sett på områder som avdelingen bør prioritere.  

 

Figur 12 Prioritering av satsningsområder 

I tillegg så ble det gjennom hele arbeidet med forebyggendeanalysen jobbet med og sett på aktuelle tiltak, 

disse er listet i tabellen under. BvS må i tiden som kommer selv gjøre vurderinger av hva som skal prioriteres 

og gir mest nytte ut fra gjeldende situasjon. 

Tabell 5-2 - Oversikt over identifiserte aktuelle tiltak for å forbedre det forebyggende arbeidet i BvS knyttet opp mot den 
enkelte sårbarhetsfaktor 

Sårbarhetsfaktor Identifiserte tiltak 

Bebyggelse 

 

 

 

• Det må vurderes om det skal iverksettes en spesiell innsats mot 1880/ -90-

gårdene i Farsund for å kunne gi mer informasjon til bygningseierne. 

 

• Det må vurderes å gjennomføre et prosjekt sammen med DLE på Korshavn 

og Sælør for å rette fokus mot brannforebygging i disse spesielle områdene. 

Det kan også være andre tiltak i rapporten fra Korshavn og Sælør som 

brannvesenet kan følge opp. Videre bør det gjøres vurderinger om det er 

andre områder som også trenger oppfølging.  

 

• I forhold til AirBnB objekter bør BvS etablere noen kriterier for når et objekt 

skal registreres som et § 13-objekt. Eksempelvis ved flere enheter i et bygg, 

bolig som leies ut mv.  

 

• For AirBnB bør det legges inn en aktivitet i årshjulet for å sjekke hva som 

ligger ute til leie frem mot sommeren.  
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Sårbarhetsfaktor Identifiserte tiltak 

• Det bør vurderes å lage et infoskriv om utleiers ansvar og plikter som 

kommunen kan formidle ut (AirBnB). 

 

Feiing og tilsyn med 

fyringsanlegg 

 

• Justere og optimalisering av risikovurderingene som gjennomføres for å bli 

enda mer treffsikre. 

Risikoutsatte 

grupper 

 

• Øke det forebyggende arbeidet mot risikoutsatte grupper, herunder øke 

bemanningen i forebyggende avdeling.  

 

• Økt innsats mot eldre hjemmeboende og andre risikoutsatte grupper vil 

kreve økt kompetanse/ kursing i forhold til hvordan en skal møte/ arbeidet 

mot denne gruppen innbyggere.  

 

• Etablere system for å bistå med opplæring av kommunal hjemmetjeneste.   

 

• Det må arbeides med å få til et bedre og mer formelt samarbeid med 

helsetjenesten i kommunene. 

 

Særskilte 

brannobjekter  

 

• Det er identifisert et behov for gjennomgang av registrerte objekter for å 

konkludere med at BvS har de rette objektene registrert.  

 

• Det er avdekket noen utfordringer ved at en ikke klarer å nå målet om antall 

tilsyn gjennom året, dette må vurderes opp mot økt bemanning i avdelingen.  

Farlig stoff 
 

• Det bør vurderes kompetansebygging hos flere ressurser på forebyggende 

avdeling for å øke robustheten innenfor dette området.  

Slokkevannsdekning • Det må i det videre gjøres et større arbeid fra forebyggende avdeling side 

og kartlegge situasjonen i de ulike kommunene. Videre må dette 

kommuniseres til beredskapsavdelingen slik at aktuelle objektplaner kan 

oppdateres.  

Plan-/byggesak 

(utbygginger) 

 

• BvS jobber mot kommunene for å få likhet i behandling av saker knyttet til 

rehabilitering av ildsteder. Dette for å forsøke å få en mest mulig likhet i 

behandling.   

• BvS må få etablert bedre kontakt med byggesak og komme inn på 

høringsliste for reguleringsplansaker i Kvinesdal kommune 

Spesielle aktiviteter 

og arrangement 

• Gjenoppta samarbeid med aktøren av de største arrangementene i 

Lindesnes kommune, skalldyrfestivalen..  

 

Samarbeid med 

andre kommunale 

etater/ avdelinger 

• Etablere et formelt samarbeid med helsetjenesten for forebyggende arbeid 

rettet mot risikoutsatte grupper. 

 

 Prioriterte aktiviteter/ tiltak knyttet til egen organisasjon, system og administrasjon  

Det er identifisert flere forhold gjennom denne analysen som vil bidra til utvikling av det forebyggende 

arbeidet. Det vurderes som viktig å prioritere også dette arbeidet for å få til en god utvikling av avdelingen og 

sikre enda større måloppnåelse i det forebyggende arbeidet.  

Tiltak 1 – egen organisasjon, system og administrasjon  

Mål Styrke samarbeid mellom beredskapsavdeling og forebyggende avdeling.  
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Tiltak - Etablere felles arena for læring for å kunne bli bedre til å forebygge branner og 

få felles evalueringer  

- Etablere fagfora med temadager – bør sees opp mot øvelseshjul og 

kompetanseheving  

- Utarbeide objektplaner sammen – forebyggende og beredskap  

- Etablere opplæringsplan på tvers av avdelingene for nyansatte 

- Felles arbeid mot stands/ nasjonale kampanjer 

 

Tiltak 2 – egen organisasjon, system og administrasjon 

Mål BvS skal evaluere hendelser som oppstår i ansvarsområde.  

Tiltak Etablere et system for å sikre at dette utføres, og ikke minst et kriteriesett for hva en 

skal evaluere. 

 

Tiltak 3 – egen organisasjon, system og administrasjon 

Mål Kartlegge risiko av egne aktiviteter 

Tiltak Etablere system for og gjennomføre nødvendige risikovurderinger av eget arbeid 

(spesielt rettet mot øvelser).  

 

 Prioriterte aktiviteter knyttet til lovpålagte oppgaver og tjenester 

Disse aktivitetene skal være å anse som «daglig drift» for avdelingen, men det er viktig å synliggjøre dem for 
å sikre tilstrekkelig prioritet i en hverdag hvor det kan være utfordrende å prioritere de riktige oppgavene. 
Samtidig er det avdekket et stort behov for å styrke arbeidet innenfor disse områdene som er trukket frem 
her.  

Tiltak 1 – lovpålagte oppgaver og tjenester 

Mål Økt fokus og styrket arbeid mot risikoutsatte grupper 

Tiltak Dedikerte ressurser fra Forebyggende avdeling som jobber for risikoutsatte grupper 

Vurdere organisering av forebyggende avdeling som styrker arbeidet med 

personsikkerhet og kan ha større fokus på risikoutsatte grupper 

Øke kompetanse/ kursing i forhold til hvordan en skal møte/ arbeidet mot denne 

gruppen innbyggere. 

Økt ressurstilgang 

Deltakelse på nasjonale kampanjer 

Etablere formelt samarbeid med helse og omsorgs avdelingene i eierkommunene.  

Ved rekrutering av nye ressurser etterspørre kompetanse innen området.  

 

Tiltak 2 – lovpålagte oppgaver og tjenester 

Mål Øke kartlegging av slokkevannskapasiteter 

Tiltak Etablere nødvendig samarbeid med VA-avdelingene i kommunene.  

Gjennomføre nødvendige kartlegging av slokkevann spesielt i utbygde områder, 

resultater må kommuniseres til beredskapsavdelingen.  

 

Tiltak 3 – lovpålagte oppgaver og tjenester 

Mål Øke brannsikkerhet i bebyggelsen 

Tiltak Iverksettes en spesiell innsats mot 1880/ -90-gårdene i Farsund for å kunne gi mer 

informasjon til bygningseierne. 
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Gjennomføre et prosjekt sammen med DLE på Korshavn og Sælør for å rette fokus 

mot brannforebygging i disse spesielle områdene. Det kan også være andre tiltak i 

rapporten fra Korshavn og Sælør som brannvesenet kan følge opp.  

Særskilt fokus mot bygg som benyttes til AirBnB 

 

 Aktiviteter som vurderes nedprioritert i 2022 

Det er ikke lett å identifisere aktiviteter som bør nedprioriteres innenfor det forebyggende arbeidet. Gjennom 

arbeidet med analysen kom ikke BvS frem til noen tydeligere aktiviteter som bør nedprioriteres, men en ser 

at de ikke-lovpålagte oppgavene en påtar seg går ut over produksjon ved avdelingen og de tar mer tid og 

ressurser enn en først antar. Videre er det en forventning om at en ansettelse av ny ressurs som en har fått 

midler til vil bidra til å avlaste ressursene i avdelingen. Basert på hvordan den rekrutteringsprosessen går og 

hvilken kompetanse en får rekruttert inn bør det gjøres nye vurderinger knyttet til behov for nedprioritering av 

oppgaver.  

5.4 Evaluering og dokumentasjon av det forebyggende arbeidet 

Evaluering av det forebyggende arbeidet innebærer å hente ut læringspunkter fra det arbeidet man har gjort, 

slik at neste gjennomføring gir en forbedring. Dette inkluderer både driftsrutiner, kampanjer og prosjekter. 

Evalueringer vil avdekke hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Evnen til å kunne endre kurs fordi man 

ser at noe ikke fungerer, vil bidra til en mer riktig bruk av ressurser og tid.  

Det er også viktig med evaluering av branner og andre hendelser som er relevante for det forebyggende 

arbeidet.  

Det må dokumenteres at det forebyggende arbeidet blir gjennomført i samsvar med kravene i forskriften. Det 

må også legge til rette for at DSB kan gjennomføre et effektivt tilsyn med utførelsen av det forebyggende 

arbeidet. 

Det sentrale målet er å synliggjøre at prinsippene om risikobasert og systematisk forebyggende arbeid er 

ivaretatt, noe som innebærer å vise at man har: 

o innhentet relevant informasjon fra nasjonale data og om lokale forhold (§14) 

o gjennomført en tilsiktet organisering av aktivitetene for å nå målene for brannvernet. Det må fremgå 

tydelig hvordan satsningsområder og tiltak er prioritert og begrunnet (§15) 

o et vesentlig samsvar mellom planen for det forebyggende arbeidet og de aktivitetene som har blitt 

utført i løpet av året. Avvik skal dokumenteres (§16) 

o oppfylt minstekravene til tiltak mot brann (§§17-19) 

o rutiner for et helhetlig og konsekvent system for gjennomføring og oppfølging av evalueringer (§20) 
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6 Referanser 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 

(brann- og eksplosjonsvernloven) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=brann og eksplosjonsvernloven 

Forskrift om brannforebygging 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710 

Veiledning til forskrift om brannforebygging 

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-

brannforebygging/ 

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging 

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/temaveileder-til-kapittel-4-i-

forskrift-om-brannforebygging/ 

Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene 

(brann- og redningsvesenforskriften) 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755 

DSBs brannstatistikk 

https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/ 

 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=brann%20og%20eksplosjonsvernloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/temaveileder-til-kapittel-4-i-forskrift-om-brannforebygging/
https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/temaveileder-til-kapittel-4-i-forskrift-om-brannforebygging/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-09-15-2755
https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/
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Vedlegg 1: Demografi 

Befolkningsgrunnlaget med alderssammensetning og informasjon om hvilke typer boliger folk bor i, er viktig 

for planlegging av det forebyggende arbeidet. Opplysninger er hentet fra Statistisk Sentralbyrå - 

https://www.ssb.no/kommunefakta 

Farsund kommune 

Farsund kommune har i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB) et folketall på 9741 innbyggere pr. 3. kvartal 

2022. Aldersfordeling og personer med innvandrerbakgrunns nasjonalitet kommer frem av figurene under. 

SSB forventet at Farsund kommune har et innbyggertall på vel 9348 i 2030 og 9037 i 2050 

(befolkningsnedgang).  

I henhold til kommunestatistikken fra SSB er det registrert vel 3800 eneboliger og i overkant av 300 

leiligheter i kommunen (rekkehus, tomannsboliger osv. er ikke inkludert i denne statistikken). Det er registrert 

rett over 1200 hytter i kommunen, og av befolkningen bor 9,6 % på landbrukseiendom.  

 

Figur 13 - Aldersfordeling for innbyggere Farsund kommune. Kilde: SSB 
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Figur 14 - Personer med innvandrerbakgrunn1, utvalgte land 2022. Kilde: SSB 

 

Lindesnes kommune 

Lindesnes kommune har i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB) et folketall på 23 436 innbyggere pr. 3. 

kvartal 2022. Aldersfordeling og personer med innvandrerbakgrunns nasjonalitet kommer frem av figurene 

under. SSB forventet at Lindesnes kommune har et innbyggertall på vel 23 200 i 2030 og i underkant av 23 

450 i 2050.  

I henhold til kommunestatistikken fra SSB er det registrert vel 7850 eneboliger og i underkant av 800 

leiligheter i kommunen (rekkehus, tomannsboliger osv. er ikke inkludert i denne statistikken). Det er registrert 

i overkant av 3800 hytter i kommunen, og av befolkningen bor 12,2 % på landbrukseiendom.  

 
1 Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to 
innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land. 
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Figur 15 - Aldersfordeling for innbyggere Lindesnes kommune. Kilde: SSB 
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Figur 16 - Personer med innvandrerbakgrunn1, utvalgte land 2022. Kilde: SSB 

Hægebostad kommune 

Hægebostad kommune har i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB) et folketall på 1727 innbyggere pr. 3. 

kvartal 2022. Aldersfordeling og personer med innvandrerbakgrunns nasjonalitet kommer frem av figurene 

under. SSB forventet at Hægebostad kommune har et innbyggertall på vel 1600 i 2030 og 1550 i 2050 

(befolkningsnedgang).  

I henhold til kommunestatistikken fra SSB er det registrert vel 750 eneboliger og 15 leiligheter i kommunen 

(rekkehus, tomannsboliger osv. er ikke inkludert i denne statistikken). Det er registrert rett over 680 hytter i 

kommunen, og av befolkningen bor 34,9 % på landbrukseiendom.  
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Figur 17 - Aldersfordeling for innbyggere Hægebostad kommune. Kilde: SSB 
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Figur 18 - Personer med innvandrerbakgrunn1, utvalgte land 2022. Kilde: SSB 

Lyngdal kommune 

Lyngdal kommune har i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB) et folketall på 10 922 innbyggere pr. 3. 

kvartal 2022. Aldersfordeling og personer med innvandrerbakgrunns nasjonalitet kommer frem av figurene 

under. SSB forventet at Lyngdal kommune har et innbyggertall på vel 10 550 i 2030 og 10 950 i 2050.  

I henhold til kommunestatistikken fra SSB er det registrert vel 3650 eneboliger og i overkant av 260 

leiligheter i kommunen (rekkehus, tomannsboliger osv. er ikke inkludert i denne statistikken). Det er registrert 

rett over 2075 hytter i kommunen, og av befolkningen bor 14 % på landbrukseiendom.  
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Figur 19 - Aldersfordeling for innbyggere Lyngdal kommune. Kilde: SSB 
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Figur 20 - Personer med innvandrerbakgrunn1, utvalgte land 2022. Kilde: SSB 

 

Kvinesdal kommune 

Kvinesdal kommune har i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB) et folketall på 5999 innbyggere pr. 3. 

kvartal 2022. Aldersfordeling og personer med innvandrerbakgrunns nasjonalitet kommer frem av figurene 

under. SSB forventet at Kvinesdal kommune har et innbyggertall på 5680 i 2030 og i overkant av 5450 i 

2050 (befolkningsnedgang).  

I henhold til kommunestatistikken fra SSB er det registrert i underkant av 2600 eneboliger og vel 140 

leiligheter i kommunen (rekkehus, tomannsboliger osv. er ikke inkludert i denne statistikken). Det er registrert 

rett over 1350 hytter i kommunen, og av befolkningen bor 20,3 % på landbrukseiendom.  
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Figur 21 - Aldersfordeling for innbyggere Kvinesdal kommune. Kilde: SSB 
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Figur 22 - Personer med innvandrerbakgrunn1, utvalgte land 2022. Kilde: SSB 

Åseral kommune 

Åseral kommune har i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB) et folketall på rett i overkant av 900 innbyggere 

pr. 3. kvartal 2022. Aldersfordeling og personer med innvandrerbakgrunns nasjonalitet kommer frem av 

figurene under. SSB forventet at Åseral kommune har et innbyggertall på 840 i 2030 og 790 i 2050 

(befolkningsnedgang). 

I henhold til kommunestatistikken fra SSB er det registrert vel 450 eneboliger og ingen leiligheter (rekkehus, 

tomannsboliger osv. er ikke inkludert i denne statistikken). Det er registrert i underkant av 2300 hytter i 

kommunen, og av befolkningen bor 36,1 % på landbrukseiendom.  
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Figur 23- Aldersfordeling for innbyggere Åseral kommune. Kilde: SSB 
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Figur 24- Personer med innvandrerbakgrunn1, utvalgte land 2022. Kilde: SSB 


