
Kjemivåpenkonvensjonen 

Norge er årlig pålagt å rapportere kjemikalier og fabrikkanlegg som omfattes av FNs konvensjon om 
forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt ødeleggelse av slike våpen 
(kjemivåpenkonvensjonen) til konvensjonens organisasjon, Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons (OPCW).  

Kjemivåpenkonvensjonen er gjennomført i Norge gjennom Lov om konvensjon om kjemiske 
våpen og Forskrift om forbud mot kjemiske våpen.  

Utenriksdepartementet (UD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ansvar 
for rapportering og oppfølging av Norges forpliktelser under kjemivåpenkonvensjonen.  

Formålet med konvensjonen er å sikre at giftige kjemikalier på konvensjonens lister kun brukes til 
lovlige formål ved å sikre kontroll med import, eksport, produksjon, prosessering og forbruk av 
kjemikaliene og deres utgangsstoffer.  

Konvensjonen setter også krav til registrering av produksjonsanlegg som produserer større mengder 
av visse andre typer kjemikalier for å forhindre ulovlig produksjon av kjemikalier på konvensjonens 
lister. 

Deklarering av kjemikalier 
DSB baserer rapporteringene til OPCW på informasjon som innhentes fra aktuelle virksomheter, og 
sender ut deklareringsskjema til virksomhetene én gang i året. 

I henhold til § 8 i forskrift om forbud mot kjemiske våpen pålegges norske virksomheter på 
forespørsel gi norske myndigheter, eller konvensjonens organer, relevant informasjon. All 
informasjon behandles konfidensielt.  

DSB skal, som nasjonal myndighet, sammenstille deklarasjoner fra norske virksomheter, og 
oversende disse til OPCW. 

Kravet til deklarering avhenger av anlegget er produsent av liste -1, -2, og -3 kjemikalier eller er et 
Other Chemical Production Facility (OCPF) som produserer Discrete Organic Chemicals (DOC). 

Inspeksjoner av anlegg 
For å verifisere at kjemivåpenkonvensjonen etterleves, gjennomfører OPCW inspeksjoner av anlegg 
hvor deklarerte kjemikalier håndteres. Hensikten med inspeksjonen er å verifisere at de 
opplysningene som er deklarert til DSB er korrekte, og at aktiviteten ved anlegget ikke er forbudt 
etter kjemivåpenkonvensjon. Hvilke anlegg som skal motta inspeksjon avhenger av kjemikalier, 
mengde og type aktivitet som gjennomføres hos virksomheten. Ved inspeksjoner i Norge deltar DSB 
og ledsager inspeksjonsteamet fra OPCW. 
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