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Rutin vid icke ordinarie tillsyn enligt 17§ förordning (2015:236) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 

Syfte 
Ge stöd till tillsynsmyndigheten i samband med tillsyn vid händelser enligt 17§ 
Sevesoförordningen.  

Omfattning 
Tillsyn i samband med Sevesohändelser som faller utanför den ordinarie planerade tillsynen 
och som kan härledas till en orsak som tas upp i 17§ Sevesoförordningen om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Ansvar 
Verksamhetsutövarens ansvar är följande: 

1. Underrätta tillsynsmyndigheten så snart som möjligt via telefon eller mail beroende 
på vad som hänt. Det kan även gå via TIB. 

2. Lämna information gällande: 

a. Omständigheterna för olyckshändelsen/tillbudet. 

b. Vilka farliga ämnen som ingår. 

c. Uppgifter som finns tillgängliga för att bedöma följderna av 
olyckshändelsen/tillbudet för människors hälsa, miljö eller egendom 

d. Vilka räddningsinsatser som har genomförts 

3. Underrätta tillsynsmyndigheten om åtgärder som planeras för att: 

a. Begränsa följderna av olyckshändelsen på medellång och lång sikt 

b. Undvika att olyckshändelsen upprepas 

4. Uppdatera den information som lämnats, om en grundligare undersökning avslöjar 
nya fakta som ändrar informationen eller de slutsatser som dragits. 

5. Anmälan olyckan till MSB genom det rapporteringsverktyg som finns framtaget för 
detta. 
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Tillsynsmyndighetens ansvar är följande: 

1. Säkerställa att verksamhetsutövaren vidtar akuta åtgärder samt att åtgärder på 
medellång och lång sikt vidtas, om de bedömts som nödvändiga. 

2. Genom tillsyn, undersökningar eller på annat lämpligt sätt samla in den information 
som behövs för att göra en fullständig analys av de tekniska, organisatoriska och 
ledningsrelaterade aspekterna av olyckshändelsen. 

3. Vidta lämpliga åtgärder, exempelvis förelägga, för att se till att verksamhetsutövaren 
vidtar nödvändiga återställningsåtgärder. 

4. Utfärda rekommendationer för förebyggande åtgärder i framtiden. Att genom den 
efterföljande tillsynen säkerställa att de erfarenheter som dras av händelsen arbetas 
in i de riskanalyser, scenarier, rutiner med mera som finns på företaget. 

Lagstöd 
17§ förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor  
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