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Sikkerhetsrådgiver

• Endring i §10 bokstav a: kravet til sikkerhetsrådgiver 

gjelder når transporten krever oransje skilter 

• Sikkerhetsrådgiver må ta initiativ til tilsyn og involveres i 

alt tilsyn som gjelder farlig gods transport

• Resultat fra utekontroll med sjåfør må nå fram til rådgiver, 

uansett resultat

• DSB gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse 

og vil framover ta opp denne funksjonen i ulike tilsyn



Modulvogntog og ekstra lange vogntog

• Det er nå tillatt å benytte modulvogntog til transport av farlig 

gods

• Gjelder kun for stykkgods og ikke for ADR-godkjente kjøretøy

• Fører til mer effektiv transport, men utfordringen i Norge er at 

mange fylkesveier ikke er dimensjonert og godkjent for 

modulvogntog…. 



Innfestinger på 

tankkjøretøy

• DSB fikk gjennomslag for krav om at innfestinger på kjøretøyer skal tåle 

samme krefter som innfestinger på tank-enheter

• Gjelder særlig transportører som frakter multimodale tanker

• Standard ISO-containerfester (twistlock) anses som gode nok, og unntatt 

fra kravene

• Ansvar: den som laster godset på kjøretøy



Endringer i forskrift om industrivern

• Virkeområdet har ikke vært helt treffende

• Skal blant annet fange opp flere av virksomhetene 
som behandler avfall

• Virkeområdet omfatter hele næringskode 38 dersom 
det foregår sortering av avfall

• Innslagspunktet settes fra 40 til 20 ansatte

• Anslagsvis 50 nye avfallsanlegg vil bli omfattet

• Endringen trer i kraft 1. januar 2020



Branner i avfallsanlegg

• RISE Fire Research AS er snart ferdig med ny 

rapport

• Oppdragsgivere er DSB, Miljødirektoratet og 

Direktoratet for byggkvalitet

• Faktagrunnlag for tilsynsaksjon til våren 

• Anlegg for farlig avfall har veldig sjelden 

branntilløp

Foto: Iris Salten



Farlig stoff på avveie fra farlig avfallsanlegg

• Tyveri av ansatt over lang tid, nå under etterforskning

• Blant annet forbudte stoffer for privatpersoner (jf forskrift om 

utgangsstoffer for eksplosiver)

• Stoffene ble misbrukt til å lage eksplosiver

• Hvordan kunne det skje?

• Farlig avfallsanlegg må ha utført risikovurdering som dekker 

at farlige stoffer kan havne på avveie, og på denne bakgrunn 

innføre sikringstiltak

• Ute av den lovlige håndteringskjeden – stor spredningsfare!

• Mengdekontroll



Vær årvåken og meld fra om mistenkelig 

forhold!

• Farlig avfallsanlegg har plikt til å rapportere til Kripos om 

tyveri eller uforklarlige svinn av utgangsstoffer for 

eksplosiver

• Enkelte fraksjoner farlig avfall kan ha stor økonomisk verdi

• Bør også rapportere om andre mistenkelige forhold rundt 

farlige stoffer

• til KRIPOS på tlf 23 20 80 10 eller www.tips.politiet.no 

• https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-

forskrift/veiledning-til-utgangsstoffer-for-eksplosiver/

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-utgangsstoffer-for-eksplosiver/


Takk for oppmerksomheten!


