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DSB i omstilling 



Meld. St. 10 (2016-2017):  

Risiko i et trygt samfunn (1) 

 Presenterer regjeringens arbeid med 

samfunnssikkerhet 

 Regjeringens strategi i et fireårsperspektiv 

 Sammen med langtidsplanen for forsvaret og 

kommende stortingsmelding om norsk 

utenriks- og sikkerhetspolitikk utgjør meldingen 

regjeringens helhetlige politikk på 

samfunnssikkerhet 



Meld. St. 10 (2016-2017): 

Risiko i et trygt samfunn (2) 

 Digitale sårbarheter og IKT-sikkerhet 

 Alvorlige naturhendelser 

 Alvorlig kriminalitet 

 Smittsomme sykdommer og farlige stoffer 
– CBRNE 

 

 Krisehåndtering 

 Sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret 

 Holdninger, kultur og ledelse for en god 
samfunnssikkerhet 

 Læring etter hendelser og øvelser 
  

 

 

Foto: Fredrik Naumann 



Meld. St. 10 (2016-2017):  

Risiko i et trygt samfunn (3) 

 Utforme regelverket slik at det er lett forståelig 

 Ta i bruk digitale løsninger og verktøy for å gi 

bedre informasjon og veiledning 

 Styrke tilsynet og følge opp avvik med strenge 

reaksjoner 

 Legge mer vekt på sikring (security) ved tilsynet 

 Bruk av forskning og utvikling skal styrkes 

 



Hvor sikkert skal det være? 

 Hvilken risiko bør samfunnet akseptere 
ved håndtering av eksplosiver og 
kjemikalier? 

 Er dagens tilstand god nok? 

 DSB skal komme med en anbefaling til 
Justis- og beredskapsdepartementet om 
hvilket sikkerhetsnivå det forebyggende 
arbeidet på kjemikalie- og 
eksplosivområdet skal bygge opp under 

 Hvordan skal DSB jobbe på fagområdet? 



DSBs roller på eksplosivområdet 

 Fagmyndighet: 

– være faglig rådgiver for Justisdepartementet 

– ha oversikt over risiko og sårbarhet og forstå 
hvilke drivere (teknologi, utvikling i 
markedet/bransjene og politikk) som påvirker 
risiko og sårbarhet innenfor områder  

 Forvaltningsmyndighet: 

– behandle saker og søknader om tillatelser 

– gi informasjon og veiledning om regelverket  

 Tilsynsmyndighet:  

– påse at lover og forskrifter følges   



Forslag til ny forskrift om sivil håndtering av eksplosiver  

 Lagt ut på høring 22 februar 

 Høringsfrist 1. mai 2017 

 I kraft 1. juli 2017, med visse 

overgangsordninger 

 Ny løsning for elektronisk høring på 

www.dsb.no 

 

http://www.dsb.no






Hvorfor ny forskrift? 

 Gjennomføring av direktiv 2014/28 om eksplosiver til sivilt bruk 

 Regulering av mobil produksjon av eksplosiver 

 Grunnleggende krav til alle virksomheter som skal håndtere 
eksplosiver 

 Klargjøring av grensesnittet mellom våpenlovgivningen og 
eksplosivlovgivningen 

 Regulering av pyrotekniske artikler, tatt ut 

 Bestemmelsene om gjensidig anerkjenning av yrkeskvalifikasjoner, 
tatt ut 

 Behov for språklig og strukturell gjennomgang 

 

 



Ny definisjon av eksplosiver 

 Begrepet eksplosiv vare er borte 

 Eksplosjonsfarlig stoff 

 Eksplosiver: 

– klasse 1 i farlig gods regelverket 

Eksplosiver 

Eksplosjonsfarlig stoff 



Hvem kan håndtere eksplosiver ? 

 Forbudt å håndtere eksplosiver dersom man ikke er 
en virksomhet med tillatelse 

 Virksomheten må ha et yrkesmessig behov  

 Den som skal bruke eksplosiver på vegne av 
virksomhetens skal: 

– Ha et sertifikat 

– Ha en særlig godkjenning 

– Være registrert hos DSB 

 Eksplosiver skal brukes til det de er bestemt for og i 
tråd med anvisninger fra produsent eller importør 

 

 

 



Krav til virksomhetene 

 Ha ansatt personell som er skikket og  som har 
nødvendig kunnskap, erfaring og ferdigheter slik at 
eksplosiver blir håndtert på en sikker måte 

 Virksomhetens ledelse skal ha god vandel 

 Ved søknad legge frem nødvendig dokumentasjon og 
risikovurdering tilpasser virksomhetens art, 
kompleksitet og størrelse 

 Ha en dokumentert internkontroll 

 På forespørsel legge frem informasjon, som på en 
oversiktlig og enkel måte forklarer hvordan 
virksomheten oppfyller kravet til internkontroll 

 

 

 



Minimum én 100% bergsprengningsleder  

 Ansatt i virksomheten 

 Bergsprenger og 

bergsprengingsleder kan 

fortsatt være én og samme 

person 

 Trer i kraft 1. juli 2018 



Rapportering til KRIPOS 

Tap, uforklarlige svinn, tyveri eller 

mistenkelige kjøp eller forsøk på 

mistenkelige kjøp av eksplosiver 

skal straks meldes til KRIPOS 



Ulykker, uhell og rydding av skadested 

 Politiet og DSB skal umiddelbart 
varsles etter en ulykke eller uhell 
som har eller kunne fått 
konsekvenser for liv, helse, eller 
materielle verdier 

 Innen 3 dager sende elektronisk 
melding til DSB 

 Etter ulykke eller uhell skal 
skadestedet ikke ryddes før det 
er avtalt med politiet 

Foto: NTB Scanpix  



Nytt om oppbevaring 

 Ved søknad legge ved en uttalelse fra 
kommunen om at oppbevaringen er forenelig 
med kommunens arealplan 

 Virksomhet med tillatelse til oppbevaring skal ha 
en vakttelefon som til enhver tid er bemannet 

 Skal ha en lokal lageransvarlig 

– som på kort varsel skal kunne møte på 
oppbevaringsstedet 

– med god kunnskap om eksplosivene og 
lagerforholdene 

Foto: DSB 



Strengere krav ved overlevering av eksplosiver 

 Før hver overlevering gjøre et oppslag i et elektronisk 
register for å sjekke  

– at virksomheten har en gyldig ervervstillatelse 

– identiteten på mottaker 

– at virksomheten enten har en gyldig returavtale eller 
gyldig oppbevaringstillatelse 

 DSB har allerede en løsning: 
– Send SMS til 1963 med kodeord erverv dsb 

personnummer på personen som skal hente ut 
eksplosivene 

 Ikke overlevere til mottaker dersom oppbevaringsstedet 
åpenbart er i strid med de fysiske sikkerhets- og 
sikringstiltakene 

 

 
 



Steinsprekking 

 Kun utføres av bergsprenger som 

kan dokumentere opplæring i sikker 

bruk av utstyret. 

 Ikke lenger tillatt for jord- og 

skogbrukseiere 

 
                  Foto: Norsk Landbruksrådgivning 



Meldt inn som ”under opplæring” 

 Være meldt inn før oppstart av 

praksisperiode 

 Maks innmeldingstid - 6 år 

 Ved innmelding foreligge en 

plan for når vedkommende skal 

avlegge prøve som 

bergsprenger 



Ved flere styrk på prøve  

 Strøket 2 ganger 

– nytt oppfriskningskurs før oppmelding til 
ny prøve 

 Strøket 3 ganger eller flere 

– vente i ett år før nytt oppfriskningskurs og 
ny prøve 

 Stryker bergsprenger tre ganger eller 
flere på oppfriskningsprøven 

– vente i ett år før nytt oppfriskningskurs 

– være meldt inn som under opplæring i 
karantenetiden 

 



Mobil produksjon av eksplosiver 

 Stilles krav til minste sikkerhetsavstander ved 
– oppbevaring av AN-holdige stoffer og stoffblandinger 

– mobil produksjon og pumping 

    fra bygg som ikke lett kan evakueres 

 Krav til elektronisk innmelding av mobil enhet 

 Ikke tillatt med kundeoperet produksjon av eksplosiver 
over jord 

 Kundeoperet under jord skal meldes til DSB før oppstart 
og ved opphør 

 



Automatisering og digitalisering –noen tanker 

 Digital veiledning 

 Ikke lenger ønskelig å utstede 
tillatelser på papir 

 Sertifikatene lastes ned på 
smarttelefoner 

 Noe av saksbehandlingen gjøres 
automatisk 

 Men hver x. søknad tas ut for en 
grundig manuell behandling, nesten 
som et dokumenttilsyn  

 Sette ut tillatelser til andre igjen 



Over 3500 skal fornye sertifikatene i 2017 

 Har du gått kurs, bestått prøven 

og sendt inn søknad med 

politiattest før sertifikatet ditt 

går ut, gjelder det gamle til vi 

har ferdigbehandlet søknaden 

 Sjekk info på www.dsb.no 

 

http://www.dsb.no/


Innført telefontid  - eksplosivområdet 

Henvendelser på eksplosivområdet 

besvares på telefon: 

Mandag – onsdag 09:00 – 11:00 

 

Meldinger om uhell tas imot 

uavhengig av telefontid 



Alt er ikke tillatt, selv om det er på TV 

Foto. NRK TV 



 

 

Et trygt og robust samfunn -  

 der alle tar ansvar 


