Storulykketilsyn
Innledning
Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av
storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer
(storulykkeforskriften) og virksomhetens håndtering av giftige/ farlige

kjemikalier:
• der det kan skje uhell som kan medføre alvorlige konsekvenser for
mennesker, miljø og materielle verdier.
• uhell kan forekomme både ved produksjon, oppbevaring og under
intern transport på virksomhetens område.
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• EU-kommisjonen vedtok i desember 2003 en rekke endringer av Seveso II
direktivet.
• Den norske forskriften er revidert i samsvar med dette. Som følge av
revisjonen er en rekke nye virksomheter omfattet av storulykkeforskriften.
Det er ca 250 slike virksomheter i Norge.
• Den reviderte forskriften ble fastsatt med virkning fra 1. juli 2005 og med
1 års frist for nye virksomhetene til å sende inn meldinger og
sikkerhetsrapporter.
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• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er koordinerende myndighet.
• Den praktiske oppfølgningen skjer i regi av en koordineringsgruppe bestående av
tilsynsmyndighetene og den ledes av DSB.
• For at Arbeidstilsynet skal bli mer enhetlig er det opprettet en gruppe som skal
utføre alle Arbeidstilsynets pålagte tilsyn i hele landet. Ansvaret for dette ligger
hos Arbeidstilsynets region Sør- Norge.
•

Koordineringsgruppen for storulykker
• Koordineringsgruppen har til oppgave å koordinere myndighetsarbeidet i forhold
til Storulykkeforskriften. Gruppen ble opprettet etter fastsettelsen av den første
forskriften tidlig på 90-tallet. Gruppen skal sørge for at tilsynmyndighetene legger
seg på likt nivå slik at virksomhetene sikres likebehandling på storulykkeområdet.
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Beskrivelse av Koordineringsgruppen for
storulykkeforskriften (KFS)
KFS består av representanter for de myndigheter som forvalter
storulykkeforskriften.
Disse myndighetene er Atil, NSO, Ptil, KLIF og DSB.
Koordineringsgruppen skal bidra til at myndighetene oppfyller sine plikter i
forhold til Seveso-direktivet og storulykkeforskriften og sikre at
virksomhetene behandles likt.
DSB har et teknisk sekretariat som er ansvarlig for den praktiske
gjennomføringen avkoordineringsansvaret.
I regi av koordineringsgruppen og DSBs tekniske sekretariat skjer
myndighetenes felles saksbehandling av sikkerhetsrapporter og meldinger,
fordeling av tilsynsoppgavene mellom etatene, etablering av langsiktige
tilsynsplaner for virksomheter, erfaringsoverføring mellom etatenes
tilsynspersonell gjennom årlige seminarer, føringer for tema på tilsyn etter
storulykkeforskriften, forskriftsarbeid ifm. implementering av endringer i
Sevesodirektivet, dialog med og rapportering til EU mv.
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• Forskriften har som formål å forebygge storulykker der farlige
kjemikalier inngår, samt begrense de følger storulykker kan få for
mennesker, miljø og materielle verdier.
• Storulykkeforskriften implementerer EUs rådsdirektiv 96/82/EC
(Seveso II-direktivet) i Norge.
• Forskriften håndheves av følgende myndigheter:
– Klima og forurensingsdirektoratet (KLIF)
– Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT)
– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
– Petroleumstilsynet (PTIL)
– Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
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Mål for tilsynene
• Påse at myndighetskrav overholdes
• Fastslå om internkontrollaktivitetene er hensiktsmessige
for å oppmå virksomhetens mål for HMS. (Herunder
kravene i ”Storulykkeforskriften”)
• Fastslå om internkontrollaktivitetene og resultatet av
dem, stemmer overens med virksomhetens
dokumenterte internkontroll.(Herunder kravene i
”Storulykkeforskriften”)
• Peke på forbedringspotensiale med hensyn til HMS.
(Herunder kravene i ”Storulykkeforskriften”)
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• Viktige arbeidsområder for koordineringsgruppen er å:
• Gjennomgå og vurdere virksomhetenes meldinger og sikkerhetsrapporter,
og å gi tilbakemeldinger på disse.
• Vurdere om det kan oppstå dominoeffekter mellom virksomheter som
ligger nær hverandre.
• Kvalitetssikre tilsynet med storulykkeforskriften, inkludert opplæring av
tilsynspersonell.
• Fastsette felles tema for tilsyn, herunder utarbeidelse av felles sjekklister.
• Sørge for enhetlig reaksjonsoppfølging etter tilsyn
• Revidere og fortolke den norske forskriften ved behov.
• Følge opp Norges internasjonale forpliktelser i forhold til EU i henhold til
storulykkedirektivet (Seveso II).
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• Myndighetene vil i 2010 gjennomføre et tilsyn rettet spesielt mot:
• Obligatoriske:
• Oppfølging og tiltak etter siste storulykketilsyn.
• Virksomhetenes systemer for tilstandskontroll og vedlikehold.
Oppfølging av utvalgte punkter relatert til virksomhetens sikkerhetsrapport der det
legges særlig vekt på følgende:
• Tilbakemeldingsbrevet fra siste sikkerhetsrapport- ut sjekk av kommentarene og hva
som er gjort.
• System for opplæring av eget og innleid personell – er dette i overensstemmelse
med sikkerhetsrapportens beskrivelser.
• Vi vil også vurdere å se på forebygging av helseskader knyttet til eksponering for
kjemikalier på generell basis, med vekt på risikovurdering og avvikshåndtering.4.
• Vurdering og evt. utfylling av skjema for tilsynsplan hvis etaten tror virksomheten
kan kvalifisere for plan. (Dette må ha tilslutning av alle etatene).
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