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Styring av endringer i et myndighetsperspektiv

 Viktig fordi vi ser at endringer i virksomheter påvirker sikker drift i 
anlegg som håndterer farlige kjemikalier. 

 Endringer kan påvirke forutsetninger for risikoanalyser og risikonivå. 

 Siste 1,5 år har Covid-19 pandemien har gitt de fleste virksomheter 
og myndigheter utfordringer relatert til hyppige endringer.

 Storulykkemyndighetene følger opp styring av endringer og 
oppfølging av evt. etterslep som følge av Covid-1i tilsynet i år, bl.a. 
med hjemmel i storulykkeforskriften (Vedlegg III nr.4) som krever at 
styringssystemet skal omfatte prosedyrer og instrukser for styring av 
endringer.



Manglende styring og risikovurdering av 

endringer kan  føre til alvorlige ulykker

• Internasjonalt mange eksempler på 

store ulykker som kan relateres tilbake 

til mangelfull styring av endringer: 

Flixboro, Texas BP, Buncefield mfl.

• I Norge har vi dessverre også flere 

eksempler på ulykker og nestenulykker 

hvor rotårsaken kan spores tilbake til  

endringer som er gjennomført uten å 

være tilstrekkelig risikovurdert og 

dokumentert.



Endringer som følge av Covid-19

En spørreundersøkelsen vi gjorde mot slutten 
av 2020 viste at mange storulykkevirksomheter 
hadde etterslep på vedlikehold og 
beredskapsøvelser som følge av pandemien.

I årets tilsyn sjekker vi ut hvordan situasjonen 
er nå:

• Noen få virksomheter har fortsatt noe 
etterslep på vedlikehold av ikke kritisk utsyr 
og beredskapsøvelser med eksterne parter, 
men er i ferd med å lukke gapet.



Hva skal prosedyrer og instrukser for styring av 

endringer ivareta, jf. storulykkeforskriften.

Planlegging, gjennomføring og 
dokumentering av alle typer endringer, både 
endringer i: 

• organisasjon og bemanning

• eksisterende anlegg og prosesser

• utforming av nye anlegg og prosesser.

Veiledningen gir mer utdyping av hva 
prosedyrene bør omfatte



Hvordan sjekker vi ut dette i tilsynet?
• Vurderer virksomhetenes styrende dokumenter og 

sjekker ut hva de omfatter.

• Innhenter informasjon om endringer som er utført i 

virksomheten i en definert tidsperiode.

• Verifiserer på stikkprøvebasis hvordan 

virksomheten har håndtert endringen, om de har 

fulgt opp og dokumentert i henhold til sine interne 

bestemmelser, og om dette er i samsvar med hva 

regelverket krever. 



Tilsynserfaringer – styring av endringer
Tilsynserfaringer 

• Hvert år ser vi at det gis avvik på 
styring av endringer.

• Særskilt tema i storulykketilsynet i 2020 
og 2021 

• I 2020 ble det avdekket avvik eller 
anmerkninger i 21 av 41 tilsyn.

• Så langt i 2021 viser rapporter fra 25 
tilsyn at det i 12 tilsyn er avdekket avvik 
eller anmerkninger relatert til styring av 
endringer.
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Mangelfullt system
eller mangelfull
prosedyre/rutine

Har ikke prosedyre
for styring av

endringer

Kan ikke
dokumentere

gjennomførte tiltak
ved endringer

Fordeling av avvik 2020 og 2021:



Typiske mangler som avdekkes i tilsynet

Manglende rutiner/ prosedyrer vedrørende styring av endringer.

Eksempler på mangler i systemer/ dokumentasjon/ praksis:

• Manglende oppdateringer av tekniske flytskjema (P&I D’s),
tegninger og oversikter ved endringer.

• Ikke konkretisert når risikovurdering er påkrevd.

• Nye anlegg/ nytt utstyr risikovurderes ikke.

• Kan ikke dokumenteres at prosedyre er fulgt.

• Uklare ansvarsforhold.

• Evaluering av gjennomførte endringer gjennomføres ikke.

• Endringer i organisasjon og bemanning ikke omfattet.

• Midlertidige endringer er ikke omfattet, eller følges ikke godt nok 
opp.



Internasjonale publikasjoner av relevans

EU – Seveso-publikasjon om styring av endringer:

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/managemen

tofchangefinalv1formattedpdf

OECD – Veiledning om eierskifte

Et eierskifte kan være en stor endring som påvirker risiko

• Nye styringssystemer

• Nye ledere

• Usikkerhet for arbeidstakerne

https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-

accidents/guidance-on-change-of-ownership-in-

hazardous-facilities.htm

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/managementofchangefinalv1formattedpdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/guidance-on-change-of-ownership-in-hazardous-facilities.htm


Hva forventer vi av storulykkevirksomhetene?

Gode og vel tilpassede styringssystemer og godt 
systematisk arbeid som ivaretar problemstillinger rundt 
styring av endringer.

Bevissthet omkring problemstillingen i alle ledd i 
organisasjonen og fornuftige prioriteringer.

Så enkelt og så vanskelig 


