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Virksomheter som skal bunkre passasjerskip med 
hydrogen 
 
 
  
     

 

Informasjon vedr. krav om samtykke for bunkring av passasjerskip med 
hydrogen 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fagmyndighet for brannfarlig stoff og har 
forvaltningsansvar for forskrift om håndtering av farlig stoff1. Håndtering av hydrogen er omfattet av 
forskriftens bestemmelser fordi stoffet er klassifisert som brannfarlig gass kategori 1. 
 
Etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 må enkelte virksomheter innhente samtykke fra DSB før 
håndtering av farlig stoff kan påbegynnes. Bestemmelsen åpner dessuten for at DSB i særskilte tilfeller 
kan treffe vedtak om at andre virksomheter enn de som nevnes i § 17 første ledd vil kunne omfattes av 
krav om samtykke når plassering og utforming samt håndtering av farlig stoff tilsier det. 
 
Forskrift om håndtering av farlig stoff er under revisjon, med forventet ikrafttredelse av revidert utgave 
av forskriften i første halvdel av 2019. Sett opp mot at det er krav om samtykke for virksomheter som 
bunkrer passasjerskip med flytende naturgass (LNG) fra anlegg eller tankbil på land, vurderer DSB det 
slik at også bunkring av passasjerskip med hydrogen skal pålegges krav om samtykke. Det legges derfor 
opp til endring av § 17 slik at samtykkekravet også vil gjelde bunkring av passasjerskip med hydrogen. 
 
Frem til revidert forskrift trer i kraft, har DSB besluttet at det skal treffes vedtak om samtykkekrav for 
virksomheter som skal bunkre passasjerskip med hydrogen, jf. § 17 fjerde ledd. Det bes derfor om at 
virksomheter som planlegger bunkring av hydrogen til passasjerskip tar kontakt med DSB så tidlig som 
mulig for registrering samt veiledning ift. dokumentasjonskrav og forventet saksbehandlingstid.   
 
For registrering av virksomhet som planlegger bunkring av hydrogen til passasjerskip og/eller spørsmål 
til dette brevet, kan undertegnede kontaktes: tlf. 33 41 25 00/ celin.tonheim@dsb.no. 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Kjemikaliesikkerhet 
 
 
 
Gry Haugsnes Celin Russøy Tonheim 
seksjonssjef senioringeniør 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 

 
1 forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg 
som benyttes ved håndteringen 
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