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Olycksrapportering enligt flera lagstiftningar

En händelse inträffar vid en 
farlig verksamhet

12 § Förordning 
(2010:1075) om 
brandfarliga och 
explosiva varor 

2 kap. 4 §
Lag (2003:778) 
om skydd mot 

olyckor

6 § Egenkontroll
förordningen 
(1998:901)

2 kap. 5 §
Förordning 

(2033:789) om 
skydd mot olyckor

Lag (2006:263) om 
transport av farligt 

gods

Arbetsmiljölagen 
(1977:1160)



Skyldigheter när olyckor inträffar

• Farliga verksamheter är skyldiga att rapportera utsläpp av giftiga och skadliga 
ämnen samt olyckor och tillbud. 

• MSB ska informera regeringen, andra berörda myndigheter och EU-
kommissionen. 

• MSB gör sammanställningar. 

• Lära av inträffade olyckor och tillbud samt sprida erfarenheterna.

För att kunna lära av inträffade händelser måste 
utsläpp av giftiga & skadliga ämnen, olyckor och tillbud rapporteras!



Farlig verksamhet, 2 kap. 4 § LSO

Med farlig verksamhet avses anläggningar där verksamheten i sig har en 
sådan inneboende fara för att en olycka ska inträffa och orsaka allvarliga 
skador på människor och miljön.

Alla Sevesoverksamheter är farliga verksamheter 
2 kap. 4 § LSO (2015:234)

Brandlagen

(SFS 1974:80) 

Räddningstjänst
lagen

(1986:1102)

Lagen om 
skydd mot 

olyckor 
(2003:778)



Upplysningar som ska lämnas av verksamhetsutövaren 
vid en allvarlig kemikalieolycka

Seveso III-
direktivet
Artikel 16

Upplysningar som ska 
lämnas av 

verksamhetsutövaren och 
åtgärder som ska vidtas 

efter en allvarlig 
olyckshändelse

2 kap. 5 § LSO 
utsläpp av giftiga eller skadliga 

ämnen, om utsläppet kräver 
särskilda åtgärder till skydd för 

allmänheten

2 kap. 4 § FSO 
olycka som kan orsaka 

allvarliga skador på människor 
eller i miljön



Viktigt att komma ihåg 

Sevesolagstiftningen föreskriver inte 

- om verksamhetsutövarens rapporteringsskyldighet 

- vilka myndigheter som verksamhetsutövaren ska underrätta eller informera 
om ett utsläpp eller en olycka inträffar eller 

- vilken information som ska lämnas

Rapporteringsskyldigheten av utsläpp och olyckor 
vid en farlig verksamhet (inklusive Sevesoverksamhet) regleras i 
Lag (2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor



Olycksrapportering till MSB

https://www.msb.se/sv/verktyg--
tjanster/verksamhetsutovares-olycksrapportering/



År Totalt antal inträffade händelser 
vid farliga verksamheter, per år

2017 42

2018 28

2019 36

2020 26

2021 43

2022 14

Det behövs ett större underlag

I Sverige finns det sammanlagt ca 1180 farliga verksamheter
• ca 400 farliga verksamheter som inte är Sevesoverksamheter
• ca 400 Seveoverksamheter som är farliga verksamheter
• ca 380 bergtäkter som omfattas av Sevesolagen och är farliga verksamheter

Uppgifter ur MSB:s olycks- och tillbudsrapporteringsportal - SOOT



Publikation på gång



Mål och syfte med publikationen

Syfte med publikationen:

• Stöd vid rapportering av 
utsläpp, olyckor och tillbud
vilka olyckor, utsläpp och 

tillbud ska rapporteras?

vad och vilka uppgifter ska 
rapporteras?

 till vilka myndigheter?

Mål – vad vi vill uppnå

• Lära av inträffade händelser och  
sprida erfarenheter 

• Få ökad förståelse/kunskap för
bakomliggande orsaker till händelsen, 

med vilka åtgärder kan olyckor  
förebyggas,

hur kan konsekvenserna för 
människors hälsa, miljön och egendom 
begränsas

• Ökad säkerhet 
 färre olyckor och begränsar 

konsekvenserna 



Utsläpp, olycka eller tillbud – till vem ska 
verksamheten rapportera?

MSB 
Olycks- och 

tillbudsrapporterings-
verktyg (SOOT)

Händelse med utsläpp av 
giftiga och skadliga 
ämnen som kräver 

särskilda åtgärder för att 
skydda allmänheten

Olycka som kan orsaka 
allvarliga skador på 

människor och miljön

Länsstyrelsen Polismyndigheten Kommunen
MSB 

Tjänsteman i 
Beredskap (TiB)

En händelse 
inträffar vid en 

farlig verksamhet

Samma skyldigheter gäller om en överhängande 
fara för en sådan olycka eller utsläpp förelegat. 

1
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MSB:s skyldigheter

MSB 
Olycks- och 

tillbudsrapporterings-
verktyg (SOOT)

1

2
MSB 

Tjänsteman i Beredskap 
(TiB)

Regeringen och andra 
berörda myndigheter

Nationell 
erfarenhetsåterföring

Internationell 
erfarenhetsåterföring

EU-kommissionen
eMARS



Skador på personer

MSBFS 2014:2 - dödsfall eller svåra skador som kräver vård och rehabilitering

Skadan är livshotande eller påverkar viktiga funktioner 

Utanför verksamhetens område bör skador som är mindre allvarliga rapporteras

Skador på miljön

MSBFS 2014:2 – farlighet, mängd, förutsättningar, områdets känslighet/skydd

Skadan där varaktigheten kan vara bestående/långsiktig

Resultat från uppföljning av eventuella skador 

Skador på egendom

Inom verksamheten - minst 50 000 EUR

Skador på egendom utanför verksamheten

Avbrott av dricksvatten-, el-, gasförsörjning, teleförbindelse eller annan kritisk 
infrastruktur

Gränsöverskridande
skador
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Alla allvarliga olyckshändelser där ett farligt ämne medverkar direkt och som har 
följder utanför Sveriges gränserE
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Exempel på tillbud att rapportera

• Hade händelsen kunnat leda till allvarlig skada för människor, 
miljön eller egendom? 

• En/få kvarvarande barriärer som förhindrat att det blivit en 
allvarlig olycka - exv. invallning

• Insats av kommunal räddningstjänst som avbrutit förloppet

• Direkta/indirekta händelser som hade kunnat påverka farliga 
ämnen - exv. takras

• Evakueringisolering av personer innanför/utanför 
verksamheten

• Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) 



Fördelning farliga ämnen –
Inrapporterade LSO/LBE-händelser 2019-okt 2022

Giftiga ämnen
6%

Explosiva ämnen och 
föremål

14%
Gaser
28%

Brandfarliga vätskor
34%

Oxiderinade ämnen
3%

Miljöfarliga ämnen
7%

Frätande ämnen
5%

Ämnen som utvecklar farlig gas i 
kontakt med vatten

1%

Övriga
2%



Händelsetyper 
och några iakttagelser om orsaker

Exempel på orsaker till händelsen

• Misstag/slarv (M)

• Ej följt regler/instruktioner (M)

• Missat signal/indikation/symbol etc. (M)

• Stress (M)

• Brister i underhåll (T)

• Konstruktionsfel (T)
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Några iakttagelser till 
och inrapporterade skador

Exempel på organisatoriska orsaker 

• Brister i utbildning/information/instruktion (O)

• Brister i arbetsorganisation eller 
ledningssystem (O)

• Bristande egentillsyn (O)
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Tack för oss!


