Informasjon om den nye storulykkeforskriften1
I det følgende er det gitt en redegjørelse for de viktigste endringene i den nye storulykkeforskriften i forhold til den
gamle.
Den nye forskriften stiller blant annet større krav til de virksomheter som er meldepliktige, jf. § 6. Bedriften får nå
krav om beredskapsplan og det er stilt konkrete krav til denne. Tilsynsfrekvensen skal økes. Det stilles noe
strengere krav til dokumentasjon som skal sendes inn til myndighetene, og til oppdatering av dokumentasjon.
Virksomhetene plikter også i større grad enn tidligere å informere lokale myndigheter og allmennheten.
Nytt for alle virksomheter er kravet om strategi i § 7. For øvrig er det viktig å merke seg endringene i vedlegg I som
gir grunnlaget for om man er omfattet av forskriften eller ikke.
De viktigste endringene er:
§ 4 Virksomhetens plikter
 Tydeligere forankring til det systematiske arbeidet etter vedlegg III og en tilknytning til
internkontrollforskriften og styringsforskriften (for Ptils landanlegg).
§ 6 Melding
 Noe mer konkretisering av hva som skal inn i meldingen, blant annet informasjon om nabovirksomheter.
 Nytt krav om innlevering av oppdatert melding minst hvert 5. år.
 Virksomheten skal på anmodning fra arealplanmyndighetene gi informasjon om risiko ved virksomheten.
 Tilsynsmyndighetene har laget en egen temaveiledning om melding.
§ 7 Strategi for å forebygge og begrense storulykker
 Denne er ny og ivaretar kravet om MAPP (Major Accident Prevention Policy) som også har ligget i Seveso II.
 Strategien skal nedfelles i et eget dokument.
 Kravet har tidligere vært vurdert å være dekket av ”Mål for HMS-arbeidet" etter internkontrollforskriften, men
er mer direkte rettet mot storulykkeperspektivet.
 Tilsynsmyndighetene vil utarbeide temaveiledning om strategi for å forebygge og begrense storulykker.
§ 9 Sikkerhetsrapport
 Se omtale av endringer i Vedlegg II Minstekrav til opplysninger i sikkerhetsrapporten.
 Tilsynsmyndighetene har laget en egen temaveiledning om sikkerhetsrapport.
§ 10 Endring av storulykkevirksomhet
 Krav om oppdatering av dokumentasjon omfatter nå også meldepliktige virksomheter.
§ 11 Beredskapsplaner
 Omfatter nå også meldepliktige virksomheter. Krav om regelmessig testing av beredskapen og årlige øvelser
er innført for å tilpasse storulykkeforskriften til eksisterende krav i fagregelverk.
§ 12 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak
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 Også meldepliktige skal informere allmennheten ved at informasjonen er tilgjengelig
(sikkerhetsrapportpliktige skal som før uoppfordret gi informasjonen til berørte personer).
 Informasjonen skal være permanent elektronisk tilgjengelig på internett.
§ 13 Opplysninger som storulykkevirksomheter skal fremlegge for tilsynsmyndighetene etter storulykke
 Også tilløp som ved ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til storulykke skal rapporteres.
§ 14 Straff og andre reaksjonsmidler
 DSB gis hjemmel til å gi pålegg og tvangsmulkt for mangler vedrørende meldinger og sikkerhetsrapporter.
§ 15 Overgangsordninger
 Alle overgangsordninger i direktivet er samlet i én paragraf. Overgangsperioden er frem til 1. juni 2017.
Vedlegg I Farlige kjemikalier
 Klassifisering etter CLP.
 Noen nye navngitte stoffer.
 Del 1 og del 2 har byttet plass.
 Tungolje, alternative brensler og spillolje er navngitt under «petroleumsprodukter».
 For tanker med LPG og LNG er mengdegrensene konkretisert til faste tankvolum.
Vedlegg II Minstekrav til opplysninger i sikkerhetsrapporten omhandlet i § 9
 Konkretisering av hvordan virksomheten skal beskrives – med blant annet kart, bilder og situasjonsplan
 Omtale av virksomhetens «Informasjon til allmennheten» skal inn i rapporten.
 Konkretisering av hva som skal vurderes som eksterne forhold som kan bidra til risikoscenarioer (skadeverk,
andre virksomheter, naturlige hendelser).
 Rapporten skal også gi en beskrivelse av tidligere ulykker og hendelser med samme farlige kjemikalier eller
prosesser, inklusive erfaring etter ulykkene og tiltak.
 Tilsynsmyndighetene vil lage en mal for sikkerhetsrapport (temaveiledning).
Vedlegg III Krav til storulykkevirksomhetens styringssystem og organisering for å forebygge og begrense storulykker
 Krav til opplæring er samlet i dette vedlegget.
 Konkretisert hva slags typer endringer som skal vurderes under «Styring av endringer», herunder
organisasjonsendringer.
Vedlegg IV Innholdet i beredskapsplanen
 Gjelder nå også for meldepliktige virksomheter.
 Konkretisering av hva som skal beskrives når det gjelder varslingen til eksterne nød- og beredskapsetater
 Det skal beskrives hvordan miljøet blir renset og rehabilitert etter en ulykke.
 Beredskapsplanen skal beskrive rutiner for bistand til eksterne nød- og beredskapsetater ved hendelse som får
konsekvenser utenfor egen virksomhet.
Vedlegg V Opplysninger som skal meddeles allmennheten
 Del 1 i vedlegg V gjelder både melde- og rapportpliktige virksomheter.
 Del 2 i vedlegg V gjelder bare for rapportpliktige virksomheter.

