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Hvordan skifte 

bakgrunnsbilde: 

1. Høyreklikk på 

siden og velg 

«Formater 

bakgrunn» 

2. Velg «Fyll» > 

«Bilde eller 

tekstur» 

3. Trykk «Sett inn fra 

Fil» 

4. Bla deg fram til 

ønsket bilde 

Et trygt og robust 

samfunn 

 – der alle tar ansvar 
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Kompetent 

Resultat 

Lagånd 

Tillit 

Nysgjerrig 



Direktoratet for  

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

 Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet 
og beredskap 

 Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet 

 Sivilforsvaret 

 Skolevirksomhet (NUSB, NBSK og Sivilforsvarets 
beredskaps- og kompetansesenter) 

 Etatsstyring av Fylkesmannen  

 Styringsdialog med NSO 

 Nært samarbeid internasjonalt; Nordisk, EU, NATO og FN 

 Kontaktpunkt for internasjonale bistandsanmodninger 

 Ca. 650 ansatte 

 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet 
 

Foto: DSB 



DSBs roller 

DSB er et forvaltningsorgan direkte underlagt Justisdepartementet 

og utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som 
 

 Fagorgan 

 Regelverksforvalter  

 Iverksetter på samfunnssikkerhetsområdet 

 Tilsynsorgan     

 



Oppdraget vårt – hva betyr det? 
Målene for hele samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden 

  

1. Redusere sårbarhet i samfunnet  

2. Kunnskapsbasert forebygging  

3. Styrke samhandling i beredskap og krisehåndtering  

4. Bedre ledelse og styrket ledelseskultur  



DSBs rolle som fagmyndighet 

 
 DSB har ansvar gjennom brann- og eksplosjonsvernloven og 

tilhørende forskrifter å følge opp at håndtering av brannfarlige, 
reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i tråd 
med samfunnets behov for sikring av liv, helse, miljø og materielle 
verdier.  

 

– En pådriver for at næringslivet driver 
sikkert i samsvar med samfunnet krav om 
sikkerhet for omgivelsene 

• Gir samtykke/tillatelser til en håndtering av farlige stoffer, bl.a. 
storulykkevirksomheter. 

 

– En pådriver overfor kommunene og andre 
myndigheter slik at man tar nødvendige 
hensyn til sikkerheten ved utviklingen av             
arealene rundt virksomheter som 
håndterer farlige stoffer 

 

 

 

 

 



Koordinering storulykke 

 Hovedansvar som koordinerende organ for 

myndighetenes oppfølging av 

sikkerhetsrapporter og tilsyn etter 

storulykkeforskriften 

– Kvalitetssikring av tilsyn, opplæring av 

tilsynspersonell og vedlikehold av styrende 

dokumenter for storulykketilsyn 

– Sikre enhetlig og koordinert behandling av 

landbaserte virksomheter og deres innsendte 

sikkerhetsrapporter 

– Fastsette tema for tilsyn og videreutvikling av samlet 

tilsynsplan 

– Sørge for kampanjer 

– Sikre enhetlig rapportering og reaksjonsoppfølging 

etter tilsyn 

– Oppfølging av Norges internasjonale forpliktelser til 

EU iht sevesodirektivet 



Hva kan skje?      

           Og hva er faren for befolkningen? 

Brann Varmestråling og spredning 

av giftig røyk 

 

Eksplosjon Trykkbølge og utkast av 

fragmenter 

 

Spredning av brennbar gass Fare for å bli fanget i en 

gassky og at denne antenner 

 

Spredning av giftig gass Innånding eller annen 

eksponering for giftige 

gasser 



Lillestrøm 2000 

Drevja 2013 

Jotun 1976 Herøya 1985 

Rafnes 1988 Gulen 2007  



Eksempler på storulykker utenfor Norge 
 
 

 Seveso, Italia 1976 

 Bhopal, India 1984  

 Basel,  Sveits 1986 

 Toulouse, Frankrike 2001 

 Buncefield, England 2005 

 



Eksplosjon på West Fertilizer i Texas (2013) 

 Brann i lagerbygning førte til detonasjon av ammoniumnitratgjødsel 

 15 mennesker drept 

 Over 160 mennesker skadd 

 Mer enn 150 bygninger ble ødelagt eller skadet,                      

inkludert pleiehjem, skoler, boliger, lekeplass 

 

FØR Etter 
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– Sevesodirektivet ligger til grunn for den norske 

storulykkeforskriften  

 

– Den norske storulykkeforskriften gjelder for virksomheter som 

har store mengder farlige kjemikalier 

 

– Direktivet har også flere spesifikke krav til myndighetenes 

oppfølging på ulike nivåer: bl.a. rapportering til EU, tilsyn, 

beredskap og arealplanlegging 

 

– Nytt Seveso III-direktiv hadde frist om gjennomføring juni 2015 

• Ny storulykkeforskrift trådde i kraft juli 2016 

• Det har også blitt jobbet med oppfølging av myndighetenes 

plikter innen arealplanlegging og beredskap 

• Ny Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomhetene 

februar 2017 

Sevesodirektivet – storulykkeforskriften 



Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomhetene 
 

 Hvorfor:  

– God arealplanlegging er et viktig forebyggende virkemiddel for å begrense  

konsekvensene av store kjemikalieulykker.  

– DSB ser behov for å unngå fortetting i områdene rundt storulykkevirksomhetene og 

opprettholde avstander til befolkningen -  og derved også oppfylle krav i Seveso-

direktivet.  

 

 Målgruppe: Kommunene 

 

 Innhold: 

– Bakgrunn og formål 

– Roller i arealplanleggingen  

           (Kommunen - DSB - Fylkesmannen) 

– Storulykkerisiko i kommuneplanen 

– Forslag til ny utbygging i områdene rundt storulykkevirksomhetene  

– Planlegging av ny storulykkevirksomhet 

 
 

 





Sarpsborg kommune har lagt veilederen til grunn for  

arbeidet med hensynssoner i Sentrumsplanen 
 

http://www.dsbinfo.no/DSBno/2017/tema/veilederom-
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