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Ny storulykkeforskrift – forskrift om tiltak for å forebygge
og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter
der farlige kjemikalier forekommer

 Fastsatt ved kgl. resolusjon 3. juni 2016
 Trådte i kraft 1. juli 2016
 Utarbeidet i nært samarbeid med en referansegruppe fra
storulykkevirksomheter, NHO og LO.
 Følger i all hovedsak Seveso III-direktivs struktur.
– 15 paragrafer
– 5 vedlegg

Ny storulykkeforskrift - § 4
Storulykkevirksomhetens plikter
Tydeligere forankring til det
systematiske arbeidet etter vedlegg III
og en knytning mot systemkravene i
internkontrollforskriften og ramme- og
styringsforskriften (for Ptils
landanlegg).

§ 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker
 Ny bestemmelse i storulykkeforskriften, men ikke ny i Sevesodirektivet (MAPP – Major Accident Prevention Policy).
 Storulykkevirksomheter skal utarbeide et dokument som beskriver
virksomhetens strategi for å forebygge og begrense storulykker.
 Strategien skal tilpasses virksomhetens art, risiko, størrelse og
kompleksitet, og skal beskrive:
– virksomhetens overordnede mål og handlingsprinsipper
– ledelsens rolle og ansvar
– arbeidet for systematisk og kontinuerlig å redusere storulykkerisikoen.

 Den ansvarlige skal sikre at strategien gjennomføres.
 Virksomheten skal regelmessig gjennomgå og om nødvendig
oppdatere strategien -minimum hvert femte år.
 Temaveiledning er nær ferdigstillelse.

Endringer for til meldepliktige virksomheter











Meldinger skal minst oppdateres hvert 5. år
Noe mer detaljer skal sendes inn
Intern beredskapsplan må utarbeides
Nød- og beredskapsetater og kommunen skal gis nødvendige
opplysninger til sine eksterne beredskapsplaner
Må også utarbeide informasjon til allmennheten, § 12 første
ledd og vedlegg V del 1
Utarbeidelse av strategi for å forebygge og begrense
storulykker, § 7
Også tilløp til ulykkeshendelser skal meldes
Hyppigere tilsyn

Endringer for virksomheter som skal levere
sikkerhetsrapport
 Ikke så store endringer som for meldepliktige
virksomheter
 Noe mer detaljer skal sendes inn.
 Utarbeidelse av strategi for å forebygge og begrense
storulykker, § 7
 Også tilløp til ulykkeshendelser skal meldes til
myndighetene, dvs.
 Mer omfattende krav til den informasjonen som
virksomhetene skal gi til allmennheten

Temaveiledninger
 Vi har utarbeidet følgende temaveiledinger:
– Mal for melding etter storulykkeforskriften
– Mal for sikkerhetsrapport etter
storulykkeforskriften

 Følgende temaveiledninger er under
ferdigstillelse:
– Strategi for å forebygge og begrense storulykke
– Summeringsregelen

Finnes på www.dsb.no

Overgangsbestemmelsen
 Virksomheter som har levert melding mer enn 5 år før
ikrafttredelse, skal levere oppdatert melding innen 1. juni 2017
 Virksomhet som ved ikrafttredelsen endrer status fra
meldepliktig til sikkerhetsrapport-pliktig pga endringer i vedlegg
I, skal innen 1. juni 2017 levere sikkerhetsrapport etter § 9.

 Utover dette må alle virksomheter forholde seg til dato på siste
innsendte melding eller sikkerhetsrapport og sende inn ny
melding eller sikkerhetsrapport innen 5 år eller ved endringer, jf.
§ 10.

Seveso III-direktivets krav til arealplanlegging
og samfunnets beredskap ved storulykker
 Vi jobber for en bedre forankring av direktivkravene om
ekstern beredskapsplan i norsk myndighetspraksis og
regelverk/ veiledninger.
 Vurderinger ift. direktivkravet om arealplanlegging og
deltaking i beslutningsprosesser.
 Regelverket er vurdert som godt nok – mer veiledning behøves
 Vi arbeider med tiltak som kan øke kunnskap og bevissthet hos
kommuner og regionale myndigheter vedrørende hensynet til
storulykkerisiko i arealplanleggingen.
 DSBs temaveileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter blir
viktig

Sevesonettverket – møte høsten 2017
 Årlig møte med industrien ønskelig
 Planlegger å innkalle til nettverksmøte i DSB høsten
2017
 Strategi for forebygging av storulykker noe av det som
peker seg ut som tema
 Vi vil be et par virksomhetene om innlegg vedr
erfaringer.

Annet?
 DSB sin hjemmside ….

 Vi jobber med oppdatert informasjon på nettsiden…

TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN!

