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Forslag til endringer i regelverket for helseberedskapen ved miljø- og 
kjemikaliehendelser mv. - uttalelse fra DSB 

 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets oversendelse av høring datert 28. oktober 2015 vedrørende 

forslag til endringer i regelverket for helseberedskapen. De foreslåtte endringene følger blant annet opp 

erfaringsrapporten fra DSB og andre berørte offentlige etater etter Vest Tank-ulykken, og Seveso III-

direktivet(2012/18/EU). 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomgått høringsnotatet og de foreslåtte 

endringer i regelverket, og har følgende kommentarer: 

 

1. DSB er generelt positive til de endringer som er foreslått med tanke på å bedre 

helseberedskapen ved miljø- og kjemikaliehendelser, og den foreslåtte presisering av 

kommunens beredskapsplikt på området.  

 

2. Vi anser det som positivt at det legges opp til å etablere særskilte beredskapsregistre ved 

hendelser eller særskilte beredskapssituasjoner. Med tanke på erfaringene knyttet til Vest Tank-

ulykken er det nødvendig å avklare plikter og rettigheter knyttet til dette registeret, for de ulike 

myndigheter som har en rolle i oppfølgingen av en konkret hendelse. Dette er viktig for å sikre 

at all tilgjengelig informasjon på en best og raskest mulig måte blir utvekslet mellom de som har 

en rolle i oppfølgingen. 

 

3. Til forslaget om endringer i forskrift om miljørettet helsevern, ny § 5 Kommunenes 

helseberedskap ved miljø og kjemikaliehendelser, vil vi foreslå følgende endring (understreket) i 

2. ledd: "Ved miljø- og kjemikaliehendelser eller ved mistanke om utbrudd av sykdom knyttet til 

helseskadelige miljøfaktorer, skal….." 

 

Utover dette har vi ingen kommentarer til forslaget. 

 

Med hilsen 

for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Næringsliv, produkter og farlige stoffer 

 

 

Torill F. Tandberg Ragnhild Gjøstein Larsen 

avdelingsdirektør sjefingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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