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Et trygt og robust samfunn

– der alle tar ansvar
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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. 650 ansatte

 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet
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DSBs roller

DSB utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som

 Fagorgan

 Regelverksforvalter 

 Iverksetter på samfunnssikkerhetsområdet



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 



Hvorfor tilsyn?

 Bidra til trygghet i samfunnet

 Påse at aktørene ivaretar pålagte plikter

 Motivere virksomhetene til økt satsning på forebyggende 

sikkerhetsarbeid

 Likhet for loven – det skal ikke lønne seg å jukse

 Formidling av kunnskap

– erfaringsoverføring

– avdekke behov for endringer i regelverket 

– andre tiltak 



Hva omfattes av tilsyn på eksplosivområdet ?

 Sprengstoff, krutt, tennmidler, ammunisjon og pyroteknisk 
vare

 Enhver håndtering av eksplosiver fra ”vugge til grav”
– Tilvirkning

– Oppbevaring

– Transport

– Erverv

– Handel

– Innførsel/overføring

– Bruk 

– Tilintetgjøring

– Markedsføring

 Omfatter både håndteringen av eksplosivene, og krav til 
eksplosiv som produkt

 Omfatter svært mange aktiviteter, objekter, virksomheter og 
bransjer



Hvor det skal gjennomføres tilsyn?

 Skal prioriteres ut i fra risiko 

 Områder  og objekter hvor mangler og avvik innebærer størst 

risiko både ut fra et safety- og securityaspekt

– Basert på fagkunnskap

– Tidligere resultater, erfaringer og saksbehandling

– Andre myndigheters tilsyn

– Bekymringsmeldinger og tips

– Uhell

– Media

– Bransjer under press

 Føringer i regelverket

– Frekvensbaserte føringer i Storulykkeforskriften

 Politiske føringer og internasjonale forventninger



Tema for tilsynet?



Mange måter å gjennomføre et tilsyn på

 Få mest mulig ut av begrensede tilsynsressurser

 Meldt eller uanmeldt tilsyn

 Systemrevisjon

 Inspeksjon

 Geografisk avgrenset 

 Bransje

 Brevtilsyn

 Aksjon



Informasjon-, årvåkenhet- og tilsynsaksjon i 2015

 To medarbeidere ”på veien” i 2015 for 

å kontrollere eksplosivlager, 

forhandlere og brukere i hele Norge

 Viktig og riktig på bakgrunn av PSTs 

trusselvurderinger

 Begrensninger i tilgang på 

utgangsstoffer for eksplosiver 

(bombekjemikalier) nødvendiggjør 

ytterligere kontroll med eksplosiver



Målsettingen med aksjonen i 2015

 Finne ut om tilstanden er slik analysen sluttført i jan 2015 
viste

 Få aktørene til å forstå betydningen av det endrede 
trusselbilde og hvor viktig det er å hindre eksplosiver fra å 
komme på avveie

 Minne aktørene på hvor viktig det er å ivareta sikkerheten 
for å unngå ulykker

 Få innspill til revisjon av regelverket

 Imøtekomme bransjens ønske om et synligere DSB der 
ute



Hvor var vi ?



Er eksplosivlagrene i henhold til kravene 

i regelverket? 

Ja
93 %

Annet
7 %

I henhold til regelverk

















































Hva avdekket vi ?

Av 180 anlegg valgt for kontroll fra SamBas, var det 84 som ikke eksisterte 
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Av 96 kontrollerte lager



Hva nå ?

 Tilsyn fra DSB også i 2016

 Tilsyn ikke det eneste virkemiddelet DBS har for å følge opp 

bransjen

 DSB kommer til «å stramme inn»

 «Faren for» tilsyn fra DSB skal ikke være hovedmotivasjonen 

for å følge regelverket



Et trygt og robust samfunn 

– der alle tar ansvar


