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Høring - Forslag til forskrift om gjennomføring av forordning (EU)
2016/426 om gassapparater
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til forskrift om
gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/246 om gassapparater på høring.
En uoffisiell norsk oversettelse av forordningen er vedlagt. Forordningen er tilgjengelig på de ulike
offisielle EU språk på: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1475157292380&uri=CELEX:32016R0426
Forordning (EU) 2016/426 om gassapparater opphever og erstatter direktiv 2009/142/EF om
gassapparater. Direktivet inneholder produktregler med krav til gassapparater og utstyr, og er gjort til
norsk rett ved forskrift om gassapparater og utstyr 5. oktober 1994 nr. 919. For å gjennomføre
forordningen foreslår DSB en ny forskrift fastsatt med hjemmel i Brann- og eksplosjonsvernloven som
erstatter gjeldende forskrift om gassapparater og utstyr.
Hovedformålet med forordningen er å tilpasse regelverket om gassapparater med annet europeisk
vareregelverk og bestemmelser i beslutning 768/2008/EF om felles rammer for markedsføring av
produkter og EØS-vareloven. Forordningen innfører en rekke definisjoner og generelle forpliktelser for
markedsdeltakerne, utpekende myndighet og samsvarsvurderingsorganene (tekniske kontrollorganer).
Det bidrar til at definisjoner og generelle forpliktelser er de samme på tvers av den harmoniserte
lovgivningen på vareområdet, hvilket gjør det lettere for næringslivet å overholde reglene. Samtidig
tydeliggjør forordningen direktivets bestemmelser, herunder innhold og form for innmelding om hvilke
gasskvaliteter som benyttes i EØS. Utover dette endrer forordningen ikke vesentlig ved direktivets
bestemmelser. Krav om uavhengig typegodkjennelse endres ikke, og produsentene forpliktes fortsatt til å
få et uavhengig teknisk kontrollorgan til å typeteste gassapparatene og utstyret.
En nærmere beskrivelse av forslagets innhold fremgår av vedlagte høringsnotat og forslag til
gjennomføringsforskrift. Høringsbrev og høringsnotat med vedlegg finnes også tilgjengelig på:
https://www.dsb.no/hoeringer-og-konsekvensutredninger/
Nærmere om betingelser for gasslevering jf. forordning (EU) 2016/426 art. 4
Gasskvaliteten og installasjonskravene er ikke like i EØS. De enkelte nasjonale myndigheter skal derfor
fortsatt underrette Kommisjonen og de andre medlemslandene om de gasskategoriene og gasstrykk som
benyttes på deres område.
For Norges del gjelder det underretning om spesifikke opplysninger og gjeldende betingelser for levering
av gass som fremgår av vedlegg 2 i forordningen. Det dreier seg for eksempel om opplysninger om øvre
eksplosjonsgrense, gass-sammensetning, innholdet av giftige stoffer og ledningstrykk.

DSB ber særskilt om høringsinstansenes innspill og kommentarer når det gjelder opplysningene som skal
oppgis i vedlegg 2, jf. artikkel 4.
Vi ber om høringsinstansenes kommentarer innen 14. november 2016. Kommentarer sendes til
postmottak@dsb.no eller DSB, Postboks 2014, 3150 Tønsberg.
Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Ingvild Martinsen: Ingvild.martinsen@dsb.no
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