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Förord 
Sefari-systemet har utvecklats för att motsvara de krav som finns för 
återrapportering av tillsyn enligt rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga 
ämnen ingår, det så kallade Seveso III-direktivet. I Sverige har direktivet 
implementerats genom bland annat lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  

Systemet utvecklades i Access-miljö och har varit i drift sedan Sevesolagen 
trädde ikraft 1999-07 01 för länsstyrelsernas återrapportering av arbetet med 
lagen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Sedan MSB slutat använda JAVA som plattform har det funnits ett behov av att 
uppdatera databasen. Förutom detta fanns vissa säkerhets- och 
innehållsmässiga skäl som gjorde att ett nytt system behövde konstrueras. Det 
nya Sefari-systemet omfattar verksamheter enligt Sevesolagstiftningen, 
verksamheter enlig lagen om skydd mot olyckor och förordningen om 
utvinningsavfall samt Inspiredirektivet.1 Utvecklingen har varit nödvändig för 
att tillmötegå kravet på återrapportering av tillsyn även från riskanläggningar. 

Sefari-systemet innefattar verksamheter som hanterar farliga ämnen i stor 
omfattning (bland annat Sevesoverksamheter), dammanläggningar, 
kärntekniska anläggningar, flygplatser och gruvor med flera. Allt i enlighet med 
de olika lagstiftningarna. Informationen i systemet används till exempel som 
underlag för MSB:s rapportering till EU-kommissionen om hur Sverige 
efterlever Sevesodirektivet, vid tillsynsvägledning samt i olika 
sammanställningar. Systemet är ett viktigt verktyg i MSB:s arbete med att ta 
fram en nationell bild över behov och implementering inom respektive 
lagstiftningsområde. Sefari kan även användas för planering och prioritering av 
tillsyn. 

Denna handledning är framtagen som ett underlag för vägleda och förklara hur 
arbete i verktyget Sefari kan gå till. 

 

 

 

 

                   
1 Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 
2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European 
Community (INSPIRE) 
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1. Beskrivning av systemet 

Sefari (Seveso, farlig verksamhet och riskanläggning) hanterar information om 
verksamheter som klassats som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot 
olyckor(LSO), Sevesoverksamhet enligt lagen om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka(Sevesolagen) eller 
riskanläggningar enligt förordningen om utvinningsavfall. Nedan följer en 
beskrivning av respektive typ av verksamhet. 

 

1.1 Farlig verksamhet enligt lagen om skydd 
mot olyckor 

Länsstyrelsen beslutar efter samråd med kommunen vilka anläggningar som är 
farlig verksamhet. När länsstyrelsen fattar beslut om farlig verksamhet ska de 
beakta vad i verksamheten som kan innebära fara för att en olycka ska orsaka 
allvarliga skador på människor eller miljön. Det är viktigt att denna bedömning 
tillsammans med eventuella övriga skäl framgår tydligt i länsstyrelsen beslut 
om att en anläggning är farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som kan 
vara farlig verksamhet är anläggningar som hanterar farliga ämnen, 
dammanläggningar, kärntekniska anläggningar, gruvor och flygplatser. 
Sevesoverksamheter och även flygplatser som har 
meddelats drifttillstånd enligt 6 kap. 8 § luftfartslagen 2010:500 är dock farliga 
verksamheter utan att länsstyrelsen behöver fatta särskilt beslut om detta. 

Vid de anläggningar som omfattas krävs en skälig beredskap som kompletterar 
kommunens beredskap för räddningsinsatser. Ägaren eller 
verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för 
att hindra eller begränsa allvarliga skador. 

Beredskapen vid anläggningen och i kommunen syftar till att kunna utföra 
effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten. 

Som underlag till beredskapen ska en analys av riskerna för olyckor som kan 
orsaka allvarliga skador utföras av verksamhetsutövaren. 

 

1.2 Sevesoverksamhet 

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för 
människor och miljö antog EU Sevesodirektivet. Sevesodirektivet implementerades 
i Sverige genom bland annat lagen, förordningen och myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt lagen och förordningen om 
skydd mot olyckor.  

Bestämmelserna reglerar verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma 
tillfälle förekommer i vissa mängder. Gränsmängden varierar beroende på de 
olika kemikaliernas egenskaper. För varje kemikalie finns två olika 
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gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre 
kravnivå. 

Lagstiftningen innebär skyldigheter för såväl verksamhetsutövare som 
myndigheter. För verksamhetsutövarna gäller olika krav beroende på vilken 
kravnivå verksamheten omfattas av. Samtliga är dock skyldiga att vidta alla 
åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga olyckor och för att begränsa 
följderna av dem för människor och miljö. Alla Sevesoverksamheter ska 
utarbeta ett handlingsprogram som redogör för hur allvarliga kemikalieolyckor 
ska förebyggas. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett 
säkerhetsledningssystem. Handlingsprogrammet ska ges in till länsstyrelsen i 
det län där verksamheten ligger.  

Verksamheter på den högre kravnivån ska även upprätta en säkerhetsrapport 
och en intern plan för räddningsinsatser som ska ges till tillsynsmyndigheten. 

Bestämmelserna innebär även skyldigheter för kommunerna där 
verksamheterna ligger, ska se till att allmänheten får tillgång till aktuell 
information om de verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. 
Informationen ska finnas tillgängligt på kommunens hemsida. Informationen 
ska ses över och vid behov uppdateras när väsentliga förändringar genomförs 
vid verksamheten. 

Om ett kommunalförbund har hand om kommunens räddningstjänst ska 
informationen kunna nås via såväl förbundets som medlemskommunernas 

hemsidor. 

För verksamheter som tillhör den högre kravnivån ska informationen också 
innehålla uppgift om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de 
personer som löper risk att påverkas ska handla vid en olycka. Detta gäller även 
i förhållande till personer i en annan kommun. Denna information ska 
emellertid ske på verksamhetsutövarnas bekostnad. 

Kommunen är också skyldig att utarbeta en särskild plan, en kommunal plan 
för räddningsinsatser vid dessa verksamheter. Planen ska ha den omfattning 
som säkerheten för omgivningen kräver. Planen ska uppdateras och övas minst 
vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till 
det. 

Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen klassas som farlig 
verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, vilket innebär att 
verksamhetsutövaren är skyldig att hålla eller bekosta beredskap med personal 
och egendom för att hindra eller begränsa skador på människor och miljö. 

 

1.3 Riskanläggning enligt förordningen om 
utvinningsavfall 

I juli 2013 trädde en ny förordning (2013:319) om utvinningsavfall ikraft. 
Förordningen innehåller bestämmelser för att förebygga och begränsa skadliga 
effekter på människor och miljö som kan uppkomma till följd av hantering av 
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avfall från utvinningsindustrin. Med en riskanläggning avses enligt 10 § en 
utvinningsavfallsanläggning: 

1. vars egenskaper är sådana att det vid en bedömning enligt 44 § kan 
befaras att ett fel eller en brist i anläggningen eller i driften av den 
skulle kunna orsaka en allvarlig olycka,  

2. som innehåller farligt avfall i en sådan mängd att andelen farligt avfall i 
anläggningen vid en bedömning enligt 51 § medför att anläggningen ska 
anses vara en riskanläggning eller 

3. vars vattenfas eller vätska har en sådan kemisk sammansättning att den 
vid en beräkning eller bedömning enligt 52, 53 eller 54 § ska anses vara 
en farlig kemisk produkt.  

Om det i en verksamhet finns en riskanläggning, ska verksamhetsutövaren se 
till att det för anläggningen finns en strategi för att förebygga allvarliga olyckor, 
ett säkerhetsledningssystem för genomförande av strategin och en intern 
beredskapsplan som specificerar de åtgärder som ska vidtas vid anläggningen i 
händelse av en allvarlig olycka (57 §). 

De skyldigheter som är kopplade till en riskanläggning i förordningen om 
utvinningsavfall har stora likheter med skyldigheterna för en Seveso-
verksamhet på den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. En 
riskanläggning som till följd av avfallets karaktär omfattas av Seveso-
lagstiftningen (både högre och lägre kravnivå) är därför formellt undantagen 
från bestämmelserna om strategi för att förebygga allvarliga olyckor, intern 
beredskapsplan och information till allmänheten i förordningen om 
utvinningsavfall för att undvika dubbelreglering (20 §). 

Bestämmelserna innebär även skyldigheter för kommunerna Om det finns 
personer som kan påverkas av en allvarlig olycka vid en riskanläggning ska 
kommunen se till att de personerna får information om faran för allvarliga 
olyckor och vidtagna åtgärder vid anläggningen (77-79 §§). Denna information 
ska ske på verksamhetsutövarens bekostnad (88 §). Kommunen är också 
skyldig att utarbeta en kommunal plan för räddningsinsatser för en 
riskanläggning enligt 3 kap. 6 § förordningen om skydd mot olyckor. 
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2. Behörighet och inloggning 

2.1 Behörighet 
För att du ska kunna använda Sefari krävs att du har ett konto på 
www.msb.se/minsida samt en behörighet till Sefari. Har du redan ett konto på 
"Min sida" kan du använda det.  

 

 

När du har skapat ett konto ska du ansöka om behörighet för att använda 
Sefari. Behörighet ges i första hand till berörda tillsynsmyndigheter. För 
externa användare finns två olika behörigheter: 

1. Läsbehörighet – allmän behörighet att läsa information 

2. Handläggare länsstyrelse – för handläggare på länsstyrelse som arbetar 
med farlig verksamhet, Sevesoverksamhet eller riskanläggningar med 
behörighet att läsa, lägga till och ändra information 

Fundera över vilken behörighet du behöver. Fyll sedan i ansökningsformuläret 
och skicka in det till MSB. Klicka på länken för att finna formuläret: Ansökan 
om behörighet till Sefari.  
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2.2 Logga in 
Den epost och det lösenord du använde när du skapade ditt konto på ”Min 
sida” är också dina inloggningsuppgifter till Sefari. När din behörighetsansökan 
har behandlats kommer du att kunna nå Sefari genom att logga in på 
www.msb.se/minsida. 

 
 
Om ”Min sida” inte fungerar av någon anledning är det också möjligt att nå 
Sefari via länken sefari.msb.se.  Inloggningsuppgifterna är desamma som för 
”Min sida”. När du loggar in når du Sefaris startsida och sökfunktion. 
 

3. Sökfunktionen 

Sökfunktionen i Sefari finns överst på startsidan.  Rullisten till vänster om 
fritextfältet ger förslag på åtta valbara sökalternativ:  

1. Verksamhetsnamn 

2. Ämne 

3. Kategori 

4. Kommun 

5. Län 

6. Organisationsnummer 

7. Miljöredanummer  

8. Branschkod 

Observera att det alltid krävs ett val av kategori för att genomföra en sökning i 
systemet. Under fritextfältet finns också rutor med vilka man kan begränsa 
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sökningen till typ av verksamhet, det vill säga Sevesoverksamhet, farlig 

verksamhet(2:4) eller riskanläggning genom att klicka i någon av rutorna.  

Exempel på en sökning över samtliga Sevesoverksamheter i Uppsala län 
 
För att sortera listan över verksamheter i bokstavs- eller nummerordning, 
fallande eller stigande, klickar man på den kategori som önskas sorteras. Id, 
Verksamhetsnamn, Sevesoverksamhet, farlig verksamhet eller riskanläggning, 
län, kommun, ort eller organisationsnummer.  

 
Genom att klicka på rubriken överst på listan kan man sortera kategorierna i 
nummer- eller bokstavs-ordning.  
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4. Hitta information om 
verksamhet 

Från systemets startsida kan man få mer information om registrerade 
verksamheter.  Genom att klicka på ett objekt i söklistan över verksamheter 
visas mer information om verksamheten.  Informationen är uppdelad på olika 
flikar:  

 Allmänt 
 Ämne & domino 
 Anmälan & tillstånd 
 Ledningssystem & planer 
 Insatsplanering  
 Tillsyn 

Då du öppnar en verksamhet kommer du till fliken Allmänt. Vilken 
information som finns under respektive flik beskrivs mer utförligt i avsnittet 6. 
Flikar. 
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5. Lägga till och ändra 
verksamhet 

5.1 Lägg till ny verksamhet 

Från startsidan kan du lägga till nya verksamheter genom att klicka på rutan 
Ny verksamhet, under sökfunktionen. Fyll i aktuell information under 
respektive flik.  

Då du lägger till nya uppgifter är det viktigt att spara då uppgifterna annars 
riskerar att förvinna. Vid varje möjlighet att lägga till information finns det en 
knapp för att spara och en knapp för att ångra tillagda uppgifter.  

Mer information om vilka uppgifter som du kan lägga till finns i avsnittet 6. 
Flikar. I avsnitt 7. Översikt flikar finns information om vilken information som 
ska läggas till under respektive flik för de olika typerna av verksamheter.  

5.2 Ändra uppgifter i befintlig verksamhet 

För att ändra uppgifter om en befintlig verksamhet måste du först öppna 
verksamheten.  Leta reda på verksamheten du vill ändra och öppna den. När du 
öppnat verksamheten ser du fliken Allmänt. Längst ner på varje flik finns en 
knapp för att ändra uppgifter. Tryck på knappen för att aktivera ändringsläget. 
Genom att aktivera ändringsläget kan du ändra och lägga till information på 
respektive flik. 

Vid ändringar av uppgifter är det viktigt att spara då uppgifterna annars 
riskerar att förvinna. Vid varje möjlighet att ändra information finns det en 
ruta för att Spara och en ruta för att Ångra.  

Mer information om vilka uppgifter som du kan ändra finns i avsnittet 6. 
Flikar. I avsnitt 7. Översikt flikar finns information om vilken information som 
ska läggas till under respektive flik för de olika typerna av verksamheter.  

5.3 Ta bort uppgift eller verksamhet 

För att ta bort en uppgift eller en verksamhet måste du kontakta MSB:s 
kontaktperson för Sefari. Du finner kontaktpersonens uppgifter på denna länk: 
Kontaktperson. Du kan även ringa MSB:s växel (0771-240 240) och be att få 
tala med Systemadministratör för Sefari.  
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6. Flikar 

6.1 Allmänt 

Under fliken finns allmän information om verksamheten så som 
verksamhetsbenämning, besöksadress, och verksamhetsutövare. 

 Verksamhetsbenämning – Benämningen på den faktiska 
verksamheten, uppdateras när verksamheten byter namn. 

 Besöksadress – adress till platsen där verksamheten bedrivs. 
 Lokalisering – verksamhetens N(northing)och E(easting)-

koordinater. N = 7 siffror, E = 6 siffror. Notera att det är N- och E-
koordinaterna för mitten av den anläggning som beslutet omfattar. 
Standard som används är SWEREF99TM 

 CFAR-nummer – Arbetsplatsnummer. Genom att söka på ett 
företags organisationsnummer får man fram samtliga av företagets 
arbetsställen. (8 siffror) http://www.cfarnrsok.scb.se/ 

 Anläggningsnr (MR) – Anläggningsnummer för verksamheten från 
Miljöreda 

 Verksamhetsutövare – Företaget eller koncernen som bedriver 
verksamhet. 

 Utdelningsadress – Postadress till verksamhetsutövaren. 
 Organisationsnummer - Identitetsbeteckning som tilldelas samtliga 

företag och föreningar. (10 siffror) 
 Branschkod – Vilken bransch verksamheten tillhör, enligt SCB:s 

standard SNI2007. (2-5 siffror) http://www.sni2007.scb.se/ 
 Typ av anläggning – farlig verksamhet, Sevesoverksamhet eller 

riskanläggning. Flera alternativ kan kombineras. Valt alternativ styr 
vilka verksamhetsspecifika fält som är tillgängliga. 

 Typ av farlig verksamhet (farlig verksamhet)– Avser farlig 
verksamhet. Du anger typ av farlig verksamhet som bedrivs genom att 
välja ett av verksamhetsalternativen i rullistan (se bild på nästa sida). 

 Kravnivå (Seveso) – Ange om verksamheten befinner sig på den 
högre eller lägre kravnivån enligt bilaga 1 till Sevesoförordningen. 

 Kriterium (Seveso) – Ange under vilket kriterium verksamheten 
klassificeras in som Sevesoverksamhet. Farokategori, namngivet ämne 
eller summeringsregeln. 

 Driftfas (riskanläggning) – Ange vilken driftfas riskanläggningen 
befinner sig i. 

 Kriterium för riskanläggning (riskanläggning) – Redovisa 
varför anläggningen är klassad som riskanläggning. Flera alternativ kan 
kombineras. 

 Operativ tillsynsmyndighet (Seveso och riskanläggning) – 
Redovisas för Sevesoverksamhet och riskanläggning. Använd fritextfält 
för att specificera vilken del i organisationen som ansvarar för tillsynen. 

 Prövningspliktigt enligt MB (Miljöbalken) – Redovisa om 
verksamheten är A, B, C eller U-verksamhet. 
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6.2 Ämne och Domino 

Fliken ämne och domino berör Sevesoverksamheter på både lägre och högre 
kravnivå. Här anges vilka ämnen eller farokategorier av ämnen (i enlighet med 
bilaga 1 till Sevesoförordningen, del 1 och del 2) samt vilken mängd av dessa 
verksamheten hanterar.  

Här ska också anges utöver om några faktorer i den egna verksamheten även 
andra faktorer i omgivningen som kan påverka verksamheter i omgivningen 
negativt vid en olycka eller vice versa.      

 

Det kan vara lämpligt att årligen se över uppgifterna angående Ämne och 
Domino och vid behov uppdatera informationen. 

6.2.1 Ämne 

Tryck på knappen Lägg till ämne för att lägga till namngivet ämne eller 
farokategori av ämnen som verksamheten hanterar. Lägg sedan till kvantitet 
hanterat ämnen. Observera att kvantiteten uttrycks i ton. Spara eller ångra 
därefter uppgiften. Återupprepa för att lägga till fler ämnen. 
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6.2.2 Dominoeffekter 

Under fliken ämne och domino2 (påverkan på eller från omgivningen). Det 
handlar om Sevesoverksamheter som omfattas av lagen sinsemellan.  

För att registrera dominoeffekter förekommer eller ej klickar du först på 
knappen Ändra. Därefter kan du klicka i ja, nej eller uppgift saknas. Spara 
därefter ditt val. Om du klickat i JA, dominoeffekter förekommer, så blir 
knappen Lägg till verksamhet synlig. 

 

  

                   
2 Påverkan från omgivningen 
13 § 
I säkerhetsarbetet ska verksamhetsutövaren, utöver förhållandena vid den egna 
verksamheten, även ta hänsyn till andra faktorer i omgivningen som kan påverka 
säkerheten. Närheten till annan verksamhet som omfattas av lagen ska särskilt 
beaktas. 
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Klicka på knappen Lägg till verksamhet för att registrera berörda 
verksamheter. Verksamheter som finns registrerade i Sefari läggs till med hjälp 
av rullistan. Verksamheterna är ordnade efter ID-nummer. Övriga 
verksamheter ska läggas till med fritextfunktionen.

 

 

6.3 Anmälan och tillstånd 

Under fliken anmälan och tillstånd finns information om beslut LSO 2:4 om 
farlig verksamhet, anmälan Seveso och MB-tillstånd (Seveso) som rör en 
verksamhet. 

 

Genom att klicka på ett beslut LSO 2:4, en anmälan Seveso eller ett MB-
tillstånd (Seveso) synliggörs informationen som hör till posten. Klickar du på 
Visa alla poster synliggörs informationen för alla registrerade poster. 

Använd knapparna Nytt beslut, Ny anmälan eller Nytt tillstånd för att lägga 
till nya poster.  
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6.3.1 Beslut om farlig verksamhet 

Länsstyrelsen har ansvaret att efter samråd med kommunen besluta om vilka 
anläggningar som ska vara så kallade farliga verksamheter. Som underlag till 
länsstyrelsens beslut kan befintliga analyser av risker för den aktuella 
anläggningen användas om de bedöms vara aktuella. I annat fall bör 
länsstyrelsen, i samråd med kommunen, ta fram ett sådant 
aktuelltbeslutsunderlag. 

Nya beslut från länsstyrelsen ska föras in i systemet med datum då 
länsstyrelsen tog beslutet, grunder för beslutet i form av fara för människa, 
miljö eller båda samt vilka kategorier av farliga ämnen som hanteras av 
verksamheten. 
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6.3.2 Anmälan (Seveso) 

Verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån i Sevesolagen är skyldiga 
att lämna en anmälan till tillsynsmyndigheten.  

Under Anmälan redovisas typ av verksamhet, prövningsplikt enligt 
miljöbalken (A, B, C eller U, där A och B är tillståndpliktiga, C är 
anmälningspliktiga och verksamheter som inte omfattas av någon av dessa 
kategorier brukar kallas "U-verksamhet”), orsak till anmälan, om 
tillsynsmyndigheten granskat anmälan samt om verksamheten omfattas av 
industriutsläppsdirektivet. 

 

6.3.3 MB-Tillstånd(Seveso) 

Samtliga verksamheter som omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagen är 
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Under Tillstånd redovisas typ av 
verksamhet, prövningsplikt enligt miljöbalken (se anmälan), datum för 
tillståndet, tillståndsmyndighet och omfattning av prövning samt om 
verksamheten omfattas av industriutsläppsdirektivet. 
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6.4 Ledningssystem och planer 

Under fliken ledningssystem och planer finns information om 
Sevesoverksamheters och riskanläggningars planering för att förebygga 
allvarliga olyckor. Här finns uppgifter om Sevesoverksamheternas 
handlingsprogram och säkerhetsrapport samt riskanläggningarnas strategi och 
ledningssystem för att förebygga allvarliga olyckor. 

Genom att klicka på ett handlingsprogram, en säkerhetsrapport, strategi eller 
ett ledningssystem synliggörs informationen som hör till posten. Klickar du på 
Visa alla poster synliggörs informationen för alla registrerade poster. 

Använd knapparna Nytt handlingsprg., Nysäkerhetsrap., Ny strategi eller 
Nytt ledningssys för att lägga till nya poster. 

Observera att det kan vara lämpligt att årligen se över uppgifterna angående 
Ledningssystem och planer och vid behov uppdatera informationen.  



Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap  21 (31) 

 Datum 
2019-01-15 

 Utgåva 
3.0 

 

 

6.4.1 Handlingsprogram 

Alla Sevesoverksamheter på både lägre och högre kravnivå är skyldiga att 
upprätta ett handlingsprogram för hur de avser arbeta med och hantera 
riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. Under Handlingsprogram redovisas 
datum då programmet fastställdes av verksamhetsutövaren, om 
tillsynsmyndigheten granskat handlingsprogrammet. samt tillsynsmyndigheten 
har sänt ett exempel av handlingsprogrammet till den kommun vars 
verksamhet berörs av handlingsprogrammet3. Information om 
tillsynsmyndigheten har följts upp att handlingsprogrammet är genomfört 
genom ett säkerhetsledningssystem ska redovisas i Sefari.  

 

                   
3 LST Skyldighet enligt 21 § Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
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6.4.2 Säkerhetsrapport 

Sevesoverksamheter på högre kravnivå ska upprätta en säkerhetsrapport. 
Syftet med att upprätta en säkerhetsrapport är att visa att riskerna för allvarliga 
kemikalieolyckor vid en verksamhet har klarlagts och att alla nödvändiga 
åtgärder har vidtagits för att förebygga sådana olyckor. 

Under Säkerhetsrapport redovisas datum då säkerhetsrapporten fastställdes 
av verksamhetsutövaren, vilka myndigheter som mottagit rapporten, om 
tillsynsmyndigheten granskat rapporten, har sänt ett exempel av 
säkerhetsrapport till den kommun vars verksamhet berörs av 
säkerhetsrapporten4 och eventuellt begärt kompletteringar av 
säkerhetsrapporten samt av vilken orsak säkerhetsrapporten har upprättats. 

 

                   
4 LST Skyldighet enligt 21 § Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
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6.4.3 Strategi för att förebygga olyckor 

Verksamhetsutövare på riksanläggningar ska ta fram en strategi för att 
förebygga allvarliga olyckor. Strategin ska finnas dokumenterad och innehålla 
övergripande mål och handlingsprinciper för hantering av faror för allvarliga 
olyckor samt en beskrivning av hur säkerhetsledningssystemet är uppbyggt.  

Under Strategi för att förebygga olyckor redovisas datum då strategin 
fastställdes av verksamhetsutövaren, om tillsynsmyndigheten mottagit, 
granskat samt eventuellt begärt kompletteringar av strategin. 

 

6.4.4 Säkerhetsledningssystem för genomförande av 
strategi 

Verksamhetsutövaren ska även utarbeta ett säkerhetsledningssystem för att 
genomföra strategin. Säkerhetsledningssystemet ska avse styrningen av 
verksamheten i fråga om organisation och ansvarsfördelning, metoder, rutiner 
och andra förfaranden samt resurser för att utforma och genomföra strategin. 

Under Säkerhetsledningssystem för att genomföra strategin redovisas datum 
då ledningssystemet fastställdes av verksamhetsutövaren, om 
tillsynsmyndigheten, granskat samt eventuellt begärt kompletteringar av 
ledningssystemet 
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6.5 Insatsplanering 

Enlig Sevesolagen, utvinningsavfallsförordningen och lagen om skydd mot 
olyckor ska verksamhetsutövare på anläggningar som omfattas av Sevesolagens 
högre kravnivå eller som klassats som riskanläggningar enligt 
utvinningsavfallsförordningen5 ha planer för räddningsinsatser. De ska även 
lämna information till allmänheten om hur de ska agera i en nödsituation. 

Planernas syfte är att minimera skador på människor och miljö genom att 
fungera som beslutsstöd och bidra till att viktiga åtgärder inte förbises vid en 
olycka. 

Genom att klicka på en plan eller information till allmänheten synliggörs 
informationen som hör till posten. Klickar du på Visa alla poster synliggörs 
informationen för alla registrerade poster. 

Använd knapparna Ny intern plan, Ny kommunal plan eller Ny info till 
allmänheten för att lägga till nya poster. 

Observera att det kan vara lämpligt att årligen se över uppgifterna angående 
Insatsplanering och vid behov uppdater informationen. 

 

                   
5 Förordning (2013:319) om utvinningsavfall 
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6.5.1 Intern plan 

Interna planer upprättas av verksamhetsutövaren och innefattar främst vad 
som gäller inom verksamheten och vilka åtgärder som ska vidtas i händelse av 
olycka. Den interna planen ska uppdateras och övas minst vart tredje år eller 
när det annars finns anledning till det.6 

Under Intern plan redovisas datum då den interna planen fastställdes av 
verksamhetsutövaren, om planen har lämnats till tillsynsmyndigheten, om 
länsstyrelsen har sänt ett exempel av interna plan till den kommun vars 
verksamhet berörs av interna plan, om tillsynsmyndigheten granskat samt 
eventuellt begärt kompletteringar av planen samt om planen innehåller 
tillräckligt underlag för att upprätta den kommunala planen. 

 

 

6.5.2  Kommunal plan 

Den kommunala planen upprättas av kommunen.7 När planen tas fram bör det 
göras i samråd med verksamhetsutövaren eftersom denne har värdefull 
kunskap om verksamheten och de kemikalier som hanteras. 
Verksamhetsutövaren kan också ha vidtagit åtgärder och även infört uppgifter i 
sin interna plan som behöver beaktas i kommunens plan för räddningsinsatser. 
Allmänheten ska även ges möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala 

                   
6 Enligt 10 § Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
7 Enligt 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 
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planen.8 Kommunens plan för räddningsinsatser ska den lämnas till 
länsstyrelsen.9 Den kommunala planen ska förnyas och övas minst vart tredje 
år eller när det annars finns anledning till det.10 

Under Kommunal plan redovisas datum då den kommunala planen 
fastställdes, om planen har lämnats till tillsynsmyndigheten, om planen har 
samordnats med verksamhetens interna plan för räddningsinsatser, om 
allmänheten getts möjlighet att lämna synpunkter på plane, om planen har den 
omfattning som säkerheten för omgivningen kräver, om hur och när den övats 
samt om tillsynsmyndigheten har följt upp att detta skett. 

 

 

 

6.5.3 Information till allmänheten 

Kommunen har ansvaret för att allmänheten som kan komma att beröras av en 
allvarlig olycka vid en Sevesoverksamhet på den högre kravnivån eller en 
riskanläggning får information om vilka risker som föreligger vid verksamheten 
samt vilka säkerhetsåtgärder som allmänheten ska vidta vid en olycka. Detta 
gäller såväl personer i den egna kommunen som personer i annan kommun 

                   
8 Enligt 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 
9 Enligt 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 
10 Enligt 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 
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eller i förekommande fall utomlands. Verksamhetsutövaren är i sin tur skyldig 
att bekosta informationen.11 

Informationen ska lämnas till allmänheten minst vart femte år och därutöver 
hållas ständigt aktuell och ständigt tillgänglig via kommunens hemsida.12 
Informationen ska också lämnas när väsentliga förändringar har genomförts 
vid verksamheten.  

Under Information till allmänheten redovisas datum då informationen senast 
gavs, om tillsynsmyndigheten granskat informationen, om går informationen 
att nå via kommunens hemsida, om informationen har lämnats till den som 
bedriver hälso- och sjukvård, skolverksamhet eller annan aktivet som besökes 
av allmänheten samt på vilket sätt har den lämnats. 

 

 

6.6 Tillsyn 

Under fliken Tillsyn hanteras information om länsstyrelsernas tillsyn på 
Sevesoverksamheter samt riskanläggningar. Under fliken finns även 

                   
11 Enligt 14 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor 
12 Enligt 7, 8 § § MSBFS 2015:8 
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information om olyckor som inträffat på verksamheterna samt information om 
tillsynsprogram. Genom att klicka på ett tillsynsbesök, en olycksrapport eller 
tillsynsprogram synliggörs informationen som hör till posten. Klickar du på 
Visa alla poster synliggörs informationen för alla registrerade poster. 

Använd knapparna Nytt tillsynsbesök, Ny olycksrapport eller Nytt 
tillsynsprogram för att lägga till nya poster. 

 

6.6.1 Tillsynsbesök 

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för Seveoverksamheter och 
riskanläggningar. Under Tillsynsbesök redovisas datum för tillsynsbesök, vilka 
myndigheter som deltagit vid tillsynen, om tillsynen resulterat i krav på åtgärd, 
om föreläggande eller förbud använts och om någon uppföljning av tillsynen 
skett. 
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6.6.2 Olycksrapport 

Olyckor och tillbud vid farliga verksamheter ska enligt förordningen om skydd 
mot olyckor rapporteras till MSB13. Olycksrapporterna finns lagrade i MSBs 
system för olycksrapportering. MSB ansvarar för att fylla i uppgifter om 
verksamhetsutövarnas olycksrapporter i Sefari och länsstyrelserna ska således 
inte fylla i detta. 

 
  

                   
13 Enligt 2 kap. 4 § Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
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6.6.3 Tillsynsprogram 

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet för Seveoverksamheter. Under 
Tillsynsprogram redovisas om det finns ett tillsynsprogram för verksamheten, 
om besöksfrekvensen har grundats på systematisk bedömning av faran för en 
allvarlig olyckshändelse samt vad är besöksfrekvensen för varje verksamhet. 
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7. Översikt flikar 
 

Typ av 
verksamhet 

 
Flik 

Farlig 
verksamhet 

Seveso lägre 
kravnivå 

Seveso 
högre 
kravnivå 

Riskanläggning 

 
Allmänt 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Ämne & 
domino 

  
X 

 
X 

 

 
Anmälan & 
tillstånd 

 
Beslut 

 
Anmälan 

 
Tillstånd 

 
Tillstånd 

 
Lednings-
system & 
planer 

  
Handlingsprogram 

 
Handlingsprogram 
Säkerhetsrapport 

 
Strategi 

Ledningssystem 

 
Insatsplanering 

   
Intern plan 

Kommunal plan 
Info till allmän. 

 
Intern plan 

Kommunal plan 
Info till allmän. 

 
Tillsyn 

 
Olycksrapport 

 
Tillsynsbesök 

(Olycksrapport) 

 
Tillsynsbesök 

(Olycksrapport) 

 
Olycksrapport 


