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Informasjon fra myndighetene - temaer

 Kort om storulykkeforskriften og Seveso-direktivet

 Storulykkevirksomheter i Norge

 Nye og oppdaterte veiledninger/retningslinjer

 Nyheter i aktuelt regelverk

 Rapportering av uhell



Storulykkeforskriften og Seveso-direktivet

Gjelder landbaserte virksomheter med farlige kjemikalier 
over angitte mengdegrenser. 

Storulykkeforskriften implementerer de kravene Seveso 
III-direktivet (EU) stiller til virksomheter. 

Formål:

• Forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår. 

• Begrense de følger storulykker kan få for mennesker, 
miljø og materielle verdier. 

Fem myndigheter forvalter forskriften og samarbeider om 
oppfølgingen og tilsynet – DSB koordinerende 
myndighet.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Seveso-ulykken 1976



Storulykkevirksomheter i Norge 2021

 94 virksomheter som leverer sikkerhetsrapport (§ 9)

 227 meldepliktige virksomheter (§ 6), 

(hvorav eksplosivlagre, gassanlegg og tankanlegg 

utgjør rundt 80 % av virksomhetene)

 137 kommuner har storulykkevirksomheter
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Arealplanlegging –
Fra risikokonturer til hensynssoner



Oppdaterte retningslinjer for kvantitative 
risikovurderinger (QRA)

Reviderte retningslinjer er publisert på 
dsb.no, sammen med et notat om 
tålegrenser for eksplosjoner og en rapport 
fra FFI om giftige gasser. 

Det er også gitt en tabell på DSBs 
hjemmeside med anbefalte 
probitfunksjoner (tålegrenser) for de mest 
vanlige giftige gassene samt for CO2.

https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/retningslinjer-for-kvantitative-risikovurderinger-for-anlegg-som-handterer-farlig-stoff2/


Krav til  beredskap for 

storulykkevirksomheter og myndigheter

 Storulykkevirksomhetene må ha

– egne beredskapsplaner, som skal øves og 

testes

– sørge for at relevante nød- og 

beredskapsetater og kommunen får 

tilstrekkelige opplysninger fra 

virksomheten for å utforme sine 

beredskapsplaner.

 Det offentlige må sørge for å ha 

beredskapsplaner for å kunne håndtere 

hendelser i storulykkevirksomheter.



Temaveileder: Informasjon fra virksomheter til 

offentlige beredskapsaktører

 Målet med temaveilederen er:

– bedre kommunikasjon og dialog mellom 

virksomheter og nød- og 

beredskapsetater,

– at det blir lettere for nød- og 

beredskapsetater å lage tilpassede 

beredskapsplaner,

– at virksomhetene på en enkel måte får 

oppfylt sine informasjonsplikter.

 Inkl. skjema for utfylling av informasjon



Temaveileder: Informasjon fra 

virksomheter til allmennheten

 Troverdig informasjon til naboer og 

andre berørte  

 Trygghet for naboer

 God håndtering ved en hendelse

NB:

Husk hensynet til security/sikring –

ikke nødvendig å gi mer informasjon 

enn nødvendig.





Nye/oppdaterte veiledninger på gang

 Temaveiledning om Strategi for å forebygge og begrense 
storulykker – revisjon

 Farlig avfall og storulykkeforskriften 

 Veiledning om vurdering av naturfarer 

som kan gi risiko for kjemikalieulykker 

(Natech)



Ny forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver

 Forventes å tre i kraft vår 2022. 

 Høring blir publisert på dsb.no medio oktober. 

 Alle endringer blir beskrevet i høringen.

– Svovelsyre >15%w/w og nitrometan

>16%w/w blir underlagt restriksjoner og blir 

forbudt for privatpersoner og virksomheter 

uten yrkesmessig behov.



Krav om granskning og rapportering av uhell og ulykker

• Storulykkeforskriften 

• Fagregelverk 
• DSB: farlig stoff, farlig gods og eksplosiver

Formål:

Læring for å unngå 

gjentagelse, både i samme 

virksomhet og i andre



https://www.dsb.no/lover/farlige-

stoffer/andre-publikasjoner/viktig-

informasjon-om-storulykkeforskriften/


