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Information till allmänheten, Seveso IIIdirektivets1 krav på alla Sevesoverksamheter
EU:s Sevesodirektiv har till syfte att åtgärder vidtas för att förebygga och
begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att
begränsa följderna av dem för människor och miljö så att höga skyddsnivåer
kan säkerställas konsekvent och effektivt i hela gemenskapen.
Direktivet har införts huvudsakligen i lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor med
tillhörande förordning.
Från och med den första juni 2015 införlivas Seveso III-direktivet i den
nationella lagstiftningen.
Med direktivets nya krav omfattas nu alla Sevesoverksamheter, även
Sevesoverksamheter på den lägre kravnivån, av kravet på information till
allmänheten, (artikel 14 och bilaga V) och det finns inga
övergångsbestämmelser i direktivet för detta krav.
Ändringarna i direktivet kräver ändringar i det svenska regelverket.
Eftersom vi befinner oss i lagändringsprocessen och ny Sevesoförordning och
nya myndighets föreskrifter ännu inte färdigställts, måste vi utgå från Seveso
III-direktivet, som är ett minimidirektiv, och börja planera och förbreda inför
författningsändringarna.
Enligt Sevesolagstiftningen har alla personer som löper risk för en allvarlig
kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet på lägre respektive högre kravnivån
rätt att få information om vilka risker som föreligger vid verksamheten, vilka
säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de förväntas agera om en allvarlig
olyckshändelse inträffar.
Enligt direktivets krav ska informationen som ska lämnas till allmänheten vara
tydlig, begriplig, hållas uppdaterad och ständigt tillgängligt även elektronisk.
För Sevesoverksamheter på den högre kravnivån ska informationen också
lämnas till alla byggnader och områden som används av allmänheten inklusive

MSB-51.1

1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU

skolor, sjukhus och alla närliggande verksamheter. Vilken information som ska
lämnas till allmänheten finns beskrivet i bilaga V2 till Seveso III-direktivet3.

BILAGA V
Upplysningar som ska lämnas till allmänheten enligt artikel 14.1 och enligt
artikel 14.2 a.
DEL 1
Alla verksamheter som omfattas av detta direktiv ska lämna följande
upplysningar:
1. Verksamhetsutövarens namn eller handelsnamn samt fullständig adress till
den berörda verksamheten.
2. En bekräftelse av att verksamheten omfattas av de bestämmelser och
föreskrifter som krävs för genomförande av direktivet, och att den anmälan
som avses i artikel 7.1 eller den säkerhetsrapport som avses i artikel 10.1 har
överlämnats till den behöriga myndigheten.
3. En enkel redogörelse för aktiviteterna vid verksamheten.
4. Trivialnamnen och, när det gäller farliga ämnen som omfattas av del 1 i
bilaga I, de generiska benämningarna och faroklassificeringarna för de
relevanta farliga ämnen som förekommer vid verksamheten och som kan
orsaka en allvarlig olyckshändelse, med uppgifter om deras viktigaste farliga
egenskaper i enkla ordalag.
5. Allmän information om hur den berörda allmänheten kommer att varnas,
vid behov, tillsammans med adekvat information om hur man lämpligen bör
agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar eller vägledning om var sådan
information finns att tillgå i elektronisk form.
6. Datum för senaste besök på plats i enlighet med artikel 20.4 eller hänvisning
till var sådan information finns att tillgå i elektronisk form, samt upplysningar
om var det går att på begäran få mer ingående uppgifter om tillsynen eller den
berörda tillsynsplanen, med beaktande av kraven i artikel 22.
7. Uppgifter om var det går att få tilläggsinformation, med beaktande av kraven
enligt artikel 22.
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DEL 2
Verksamheter på högre nivå ska lämna följande upplysningar utöver den
information som anges i del 1 av denna bilaga:
1. Allmänna upplysningar om vilken fara för allvarliga olyckshändelser som kan
föreligga, inbegripet möjliga följder av dessa olyckor för människors hälsa och
miljön och en sammanfattning av de viktigaste typerna av scenarier för
allvarliga olyckshändelser och de åtgärder som vidtas för att hantera dem.
2. En bekräftelse på att verksamhetsutövaren är skyldig att ordna tillbörliga
rutiner på platsen och särskilt skyldigheten att kontakta räddningstjänsten vid
insatser i samband med allvarliga olyckshändelser och i så hög grad som
möjligt begränsa följderna av dem.
3. Lämplig information ur den externa planen för räddningsinsatser som
utarbetats för att hantera de olycksföljder som uppstår utanför platsen.
Informationen bör innehålla en uppmaning om att alla eventuella instruktioner
och order från räddningstjänsten ska följas vid en olyckshändelse.
4. Där det är tillämpligt en angivelse av huruvida verksamheten ligger nära en
annan medlemsstats territorium och därmed vilken risk som finns för att en
allvarlig olyckshändelse har gränsöverskridande följder, enligt konventionen
från FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) om
gränsöverskridande konsekvenser av industriolyckor.

