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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. 700 ansatte

 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet

Foto: DSB



Seksjon for kjemikaliesikkerhet

 Fag-, forvaltnings- og tilsynsmyndighet for farlig stoff og farlig gods

– Oppdatert, aktiv og kompetent fagmyndighet med et treffsikkert regelverk 

– Effektiv og digitalisert forvaltningsmyndighet med tilpasset og faglig forankret veiledning

– Synlig og tydelig tilsynsmyndighet som utfører risikobaserte tilsyn 

 Samfunnsmål 

– Den lovlige håndteringen av farlig stoff og farlig gods skjer uten uhell, og slik at 

sikkerheten til befolkningen er ivaretatt 

– Farlig stoff og farlig gods kommer ikke ut av den lovlige håndteringskjeden, og 

misbrukes ikke til kriminelle handlinger 



Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrift om 
håndtering av farlig 

stoff
Storulykkeforskriften

Forskrift om 
trykkpåkjent utstyr 

Forskrift om helse og 
sikkerhet i 

eksplosjonsfarlige 
atmosfærer (ATEX)

Forskrift om utstyr og 
sikkerhetssystem til 

bruk i eksplosjonsfarlig 
område (ATEX)

Forskrift 
om landtransport av 

farlig gods (ADR/RID)

Forskrift om 
håndtering 

av utgangsstoffer for 
eksplosiver

Forskrift om sivil 
håndtering av 

eksplosjonsfarlige 
stoffer



Forskrift om håndtering av farlig stoff: generelt

• favner bredt

• funksjonsbasert forskrift – få detaljkrav

• temaveiledninger

• www.dsb.no



Forskrift om håndtering av 

farlig stoff: bestemmelser

• Kompetanse (§ 7)

• Utstyr og anlegg (§ 8)

• Kontroll (§ 9)

• Risiko og risikovurdering (§ 14)

• Arealmessige begrensninger (§ 16)

• Samtykke fra DSB (§ 17)

• Beredskapsplikt (§ 19)

• Varsling og rapportering av uhell og 

ulykker (§ 20)



Forskrift om håndtering av farlig stoff: revisjon

• Samtykkeplikt for all bunkring av brannfarlig gass

• Ny § 15b med tekniske og organisatoriske krav til bunkringsoperasjonen



Fylleanlegg for hydrogen: status

• Etter eksplosjonen på fylleanlegget på Kjørbo: 

gjennomgang av dokumentasjon på at anleggene er 

bygget og kontrollert etter: 

– forskrift om trykkpåkjent utstyr/ PED

– forskrift om håndtering av farlig stoff §§ 8 og 9

• 8 anlegg for fylling av hydrogen til kjøretøy:

– 2 i drift

– 6 har stengevedtak



Sikkerhetsavstander

 DNV GL har beregnet risikokonturer for små og mellomstore anlegg for flere vanlige 

anleggstyper.

 Temaveiledning om sikkerhetsavstander for små og mellomstore anlegg som håndterer farlig 

stoff på høring. 

 Hydrogen fyllestasjoner 

– indre sone: 65 m

– midtre sone: 85 m

– ytre sone: 100 m



Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?


