
Farliga verksamheters 
skyldighet att rapportera 
inträffade olyckor och 
tillbud

http://msb.se


Farliga verksamheters skyldighet att rapportera inträffade olyckor och tillbud

© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Enhet: Enheten för hantering av industriella risker

Produktion: Advant

Publikationsnummer: MSB2156 - februari 2023 
ISBN: 978-91-7927-350-7



Innehåll

Inledning och syfte   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 4

Farliga verksamheters skyldighet att rapportera  
inträffade händelser   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 5

När ska olyckor och tillbud rapporteras   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 8

Hur och vad ska rapporteras till MSB   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  10

Bilaga – Exempel på kriterier om en händelse  
ska rapporteras till MSB    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  13



4 Farliga verksamheters skyldighet att rapportera inträffade olyckor och tillbud

Inledning och syfte

1. 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

2. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/18/EU av den 4 juli 2012
om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen 
ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG.

Publikationen beskriver lagstiftningens bestämmelser om rapportering av 
olyckor, utsläpp och tillbud samt vilka roller och skyldigheter ägaren eller verk
samhetsutövaren har vid farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO). Med farlig verksamhet1 menas anläggningar där verksamheten 
i sig har en sådan inneboende fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador 
på människor eller miljön. Farliga verksamheter omfattar allt från flygplatser, 
 dammar, kärntekniska anläggningar till Sevesoverksamheter.

Beroende på vilken typ av händelse, och om det är med eller utan hantering av 
farliga ämnen, som inträffat på en farlig verksamhet finns det krav på att ägaren 
eller verksamhetsutövaren rapporterar detta till olika myndigheter. Överhängande 
fara för sådana händelser kommer även att benämnas tillbud i denna publikation.

Publikationens syfte är att övergripande beskriva verksamhetsutövarens skyldig
heter att rapportera händelser och till vilka myndigheter som det ska rapporteras. 
Den ska även vara ett stöd för verksamhetsutövarna vid bedömning  när, hur och 
vad som ska rapporteras.

Den snabba och initiala rapporteringen som verksamhetsutövarna behöver 
göra vid en händelse är för att olika myndigheter behöver vidta åtgärder för att 
skydda människors liv, hälsa och miljön. Skyldigheten att rapportera till MSB 
när en olycka inträffar är för att MSB ska kunna informera regeringen eller 
andra berörda myndigheter beroende på allvarlighetsgraden.

I ett mer långsiktigt perspektiv behöver vi gemensamt lära oss från inträffade 
händelser och det är också därför som verksamheten, så snart det kan ske, efter 
en allvarlig olycka eller tillbud också ska rapportera till MSB:s olycksrapporte
ringsportal. MSB har i sin tur ett ansvar att se till att erfarenheter från inträffade 
händelser tas tillvara och även ansvaret att rapportera vissa händelser enligt 
Sevesodirektivet till EUkommissionen.2

Utöver lag (2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (LSO 
och FSO) finns även bestämmelser som reglerar verksamheters skyldigheter vid 
olyckor och tillbud inom andra regelområden t.ex. miljölagstiftningen, lagstift
ningen om brandfarliga och explosiva varor, plan och bygglagstiftningen och 
arbetsmiljölagstiftningen. Dessa har dock inte beaktats vid framtagandet av 
denna publikation.



5Farliga verksamheters skyldighet att rapportera inträffade olyckor och tillbud

Farliga verksamheters 
skyldighet att rapportera 
inträffade händelser

3. 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

4.	 Jfr.	prop.	2002/03:119	s.	68,	definition	av	olycka	”Med	olyckshändelser	avses	plötsligt	inträffade	hän-
delser som har medfört eller kan befaras medföra skada (prop. 1985/86:170 s. 62 f.). Dit räknas händelser 
som beror på företeelser i naturen eller som inträffar utan människors handlande. Som olyckshändelser 
räknas också händelser som beror på människors handlande eller underlåtenhet att handla. Detta gäller 
oberoende	om	handlingen	eller	underlåtenheten	är	uppsåtlig	eller	ej.”

5.	 Jfr.	prop.	2002/03:119	s.	69,	definition	av	överhängande	fara	”Att	en	fara	för	olyckshändelse	är	
överhängande innebär enligt utskottets mening både hög risk för att olyckshändelsen inträffar och stor 
sannolikhet	för	att	den	inträffar	nära	i	tiden.”

6. Exempel på verksamheter som bör vara aktuella är kärntekniska anläggningar, dammar, gruvor, 
flygplatser	och	andra	anläggningar	som	hanterar	farliga	varor	eller	ämnen.	Se	vidare	MSBFS	2014:2	
om skyldigheter vid farlig verksamhet.

7.	 Gäller	flygplatser	som	har	meddelats	drifttillstånd	enligt	6	kap.	8	§	luftfartslagen	(2010:500).

8. Lagen (1998:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Alla farliga verksamheter3 är skyldiga att rapportera olyckor4 som inträffar vid 
verksamheten eller om det funnits överhängande fara5 för en sådan olycka. 
Med farlig verksamhet menas anläggningar där verksamheten i sig har en sådan 
inneboende fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor 
eller miljön.

Lagstiftning
Bestämmelserna om farliga verksamheters skyldighet att rapportera utsläpp av 
giftiga och skadliga ämnen som kräver särskilda åtgärder för att skydda allmän-
heten regleras i 2 kap. 5 § LSO. Detsamma gäller vid överhängande fara för ett 
sådant utsläpp. Allvarliga olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människor 
eller miljön, eller om överhängande fara för en sådan olycka funnits, regleras i 2 
kap. 4 § och 4 kap. 35 § FSO. MSB har, med stöd av nämnda lagstiftning, med-
delat allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet (MSBFS 2014:2).

Länsstyrelsen beslutar efter samråd med kommunen vilka verksamheter som 
är farliga verksamheter och därmed omfattas av rapporteringsskyldigheterna.6 
Därtill omfattas flygplatser7 och alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen8 
(så kallade Sevesoverksamheter) av skyldigheterna. Länsstyrelsen ska inte fatta 
något beslut för dessa Sevesoverksamheter.

Figur 1 sammanfattar verksamhetsutövarens rapporteringsskyldighet vid ut
släpp, olycka eller om överhängande fara för sådant utsläpp eller olycka funnits, 
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enligt LSO och FSO. De ljusgrå rutorna till vänster i figuren visar vilka myndig
heter verksamhetsutövaren ska kontakta vid utsläpp av giftiga och skadliga 
 ämnen som kräver särskilda åtgärder för att skydda allmänheten. De mörkgrå 
rutorna till höger i figuren visar verksamhetsutövarens rapporteringsskyldighet 
till kommunen och MSB. Rapporteringen till MSB sker i två steg. Det första 
är att omgående rapportera till MSB:s Tjänsteman i Beredskap (TiB), (1) och 
nästa steg är så snart det kan ske och då till MSB:s olycks och tillbudsrapporte
ringsverktyg SOOT (2). Av figuren framgår att kommunen ska underrättas eller 
informeras både vid utsläpp och olycka.

Figur 1. Figuren sammanfattar verksamhetsutövarens rapporteringsskyldighet vid utsläpp, 
olycka eller om överhängande fara för sådant utsläpp eller olycka funnits, enligt LSO 
och FSO

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

Utsläpp av giftiga och 
skadliga ämnen som 

kräver särskilda åtgärder 
för att skydda allmänheten

PolismyndighetenLänsstyrelsen

Olycka som kan orsaka 
allvarliga skador på 

människor och miljön

MSB
Tjänsteman i 

Beredskap (TiB)

MSB Olycks- och 
tillbudsrapporterings-

verktyg (SOOT)

Kommunen

En händelse inträffar vid 
en farlig verksamhet

1

2

Utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen
Om ett utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en farlig verksamhet kräver 
särskilda åtgärder till skydd för allmänheten, ska den som utövar verksamheten 
underrätta länsstyrelsen, Polismyndigheten och kommunen.9 Särskilda  åtgärder 
för allmänheten kan vara utrymning, avspärrning eller en uppmaning till 
människor att bege sig inomhus.

Verksamhetsutövaren underrättar normalt SOS Alarm AB som i sin tur larmar 
kommunens organisation för räddningstjänst, Polismyndigheten och länsstyr elsen. 
Underrättelse ska också lämnas om det finns överhängande fara för ett sådant 
utsläpp. MSB kommer i publikationen att fokusera på lärandeprocessen och 
kommer inte vidare behandla utsläpp av gifitga och skadliga ämnen som kräver 
särskilda åtgärder för att skydda allmänheten.

9. 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
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Olycka som kan orsaka allvarliga skador
Om en olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön 
inträffar vid en farlig verksamhet ska verksamhetens ägare eller verksamhets
utövaren på anläggningen omgående informera den kommun där anläggningen 
är belägen och MSB.10 Detsamma gäller om det funnits överhängande fara för en 
sådan olycka. Den som utövar verksamheten underrättar normalt SOS Alarm AB 
som i sin tur larmar kommunens organisation för räddningstjänst.11 Rapportering 
till MSB görs till Tjänsteman i beredskap (TiB). Så snart den omedelbara rappor
teringen gjorts kan fortsatt rapportering göras via MSB:s webbplats.

Det finns farliga verksamheter som utöver att omfattas av LSO och FSO även 
omfattas av Sevesolagen. Det innebär bland annat att definitionen av allvarlig 
kemikalieolycka i Sevesolagen är intressant att nämna i sammanhanget. Med 
allvarliga kemikalieolyckor enligt Sevesolagen avses olyckor med ett eller flera 
farliga ämnen inblandade till exempel vid utsläpp, brand eller en explosion och 
som medför omedelbar eller fördröjd allvarlig fara12 för människors hälsa eller 
miljön. Detta gäller för alla människor (personal och allmänhet) och miljön 
som finns inom eller utanför verksamheten.13 Uttrycket ”miljön” har samma 
betydelse i Sevesolagstiftningen och miljöbalken14. Detta innebär att även egen
dom omfattas av begreppet. 15

10.   2 kap. 4 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO).

11.   Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd (MSBFS 2014:2) om skyldigheter vid 
farlig verksamhet.

12.   Fara är den inneboende egenskapen hos ett farligt ämne eller en fysisk situation att kunna framkalla 
skador	på	människors	hälsa	eller	på	miljön,	enligt	definition	i	artikel	3	pkt	14.		Seveso	III-direktivet.

13.   1 § Sevesolagen (1999:381).

14.   Miljöbalken (1998:808).

15.   Prop. 1998/99:64 Säkrare kemikaliehantering: Författningskommentar till Sevesolagen sid 59.
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16.   Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd (MSBFS 2014:2) om skyldigheter vid 
farlig verksamhet.

Allvarlighetsgraden avgör
Det är allvarlighetsgraden på olyckan eller tillbudet som avgör om rapporte
ringsskyldigheten föreligger. Några specifika utsläppsmängder (vikt eller volym) 
av ämnet kan inte anges eftersom varje specifikt ämne har olika farliga egenska
per som medför olika allvarliga konsekvenser. Det finns även stora skillnader 
mellan farliga verksamheter eftersom det omfattar allt från flygplatser,  dammar, 
kärntekniska anläggningar till Sevesoverksamheter. Olyckor som skadat 
människor eller miljö allvarligt, eller om överhängande fara för detta funnits, 
ska alltid rapporteras. Händelser där kommunal räddningstjänst genomfört en 
räddningsinsats kan ses som ett riktmärke för vad som bör rapporteras.

I MSB:s allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet16 kan man läsa vad 
som menas med allvarlig skada på människors hälsa och på miljön. I bilagan till 
den här publikationen finns exempel på kriterier som ytterligare kan ses som 
stöd för att avgöra när olyckor och tillbud ska rapporteras till MSB. Kriterierna 
beskriver skador på personer, miljön, egendom och gränsöverskridande skador.

Vid tveksamheter är det bättre att rapportera en gång för mycket än att rappor
tering inte sker. Alternativt att ta kontakt med tillsynsmyndighet eller MSB.

Figur 2. Illustration över farliga verksamheters skyldigheter att rapportera olyckor enligt FSO
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Erfarenhetsåterföring
Rapportering av inträffade olyckor och tillbud är viktig för att lära och ta hand 
om erfarenheterna för att på så sätt minska risken att liknande olyckor  inträffar 
igen. EU och MSB sammanställer lärdomar och erfarenheter för att de ska 
komma verksamheter, myndigheter och andra till del. MSB:s sammanställningar 
och analyser av inträffade händelser redovisas i rapporter på MSB:s webbplats.17 

Alla allvarliga olyckor och tillbud som inträffar vid farliga verksamheter i Sverige 
ska rapporteras till MSB, som därefter ansvarar för att rapportera vissa av dessa 
vidare till EUkommissionens databas eMARS.18 Vilka händelser som ska vidare
rapporteras till EU framgår enligt angivna kriterier i Sevesodirektivet.19 Syftet 
med eMARS är att underlätta utbyte av lärdomar från allvarliga olyckor och 
tillbud med farliga ämnen för att förbättra arbetet med att före bygga kemiska 
olyckor och mildra potentiella konsekvenser.

17.   https://www.msb.se/olycksrapportering/.

18.   The Major Accident Reporting System, https://emars.jrc.ec.europa.eu/en/emars/content.

19.   4 kap. 35 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO).

 https://www.msb.se/olycksrapportering/
https://emars.jrc.ec.europa.eu/en/emars/content
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20.   Med anläggning avses en enhet inom verksamhet där farliga ämnen tillverkas, används, 
hanteras eller förvaras.

21.   https://www.msb.se/olycksrapportering.

Rapportering av olyckor enligt LSO
När verksamhetsutövaren ska rapportera en allvarlig olycks
händelse vid en farlig verksamhet till MSB sker rapporteringen 
i följande två steg:

1. Den första delen av informationen ska lämnas omgående 
till MSB:s TiB. Beroende på allvarlighetsgraden infor
merar MSB regeringen eller andra berörda myndigheter. 
Informationen ska innehålla följande uppgifter:

   omständigheterna kring olyckshändelsen eller den befarade olyckshändelsen,
   vilka farliga ämnen som finns i anläggningen20 och som kan orsaka all

varliga skador på människor eller i miljön och om några av dessa ämnen 
läckt ut,

   de uppgifter som finns tillgängliga för att möjliggöra en bedömning av 
följderna för människor och miljö, samt 

   vilka räddningsåtgärder som vidtagits.

Rapportering till MSB:s Tjänsteman i beredskap
MSB tar emot rapporter om allvarliga olyckor som inträffar vid farliga verksam-
heter via Tjänsteman i beredskap (TiB) på telefonnummer 054-150 150. Så 
snart den omedelbara rapporteringen gjorts kan fortsatt rapportering göras via 
MSB:s webbplats https://www.msb.se/olycksrapportering

2. Så snart det kan ske ska fortsatt rapportering 
ske via MSB:s olycksoch tillbudsrapporte
ringsverktyg (SOOT) och ska innehålla:21

  Uppgifter om verksamhetsutövaren
  Datum och plats för händelsen

https://www.msb.se/olycksrapportering
https://www.msb.se/olycksrapportering
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  Beskrivning av händelsen
  Händelsetyp
  Verksamhet/hantering
  Berörd utrustning
  Orsaker till händelsen (direkta och bakomliggande orsaker)
  Farliga ämnen och produkter som var involverade i händelsen
  Konsekvenser av händelsen
  Vidtagna åtgärder för att lindra konsekvensen eller förhindra upprepning 

av händelsen
  Planerade åtgärder för att lindra konsekvensen eller förhindra upprepning 

av händelsen
  Vilka sanerings och restaureringsåtgärder som planeras för att begränsa 

följderna, samt 
  Vilka åtgärder som planeras för att förhindra att en olyckshändelse 

inträffar igen.

Rapportering av olyckor enligt annan 
lagstiftning
Olyckor som inträffar vid farliga verksamheter kan även omfattas av rapporte
ringsskyldighet enligt andra bestämmelser än LSO exempelvis lag om brand
farliga och explosiva varor (LBE), lag om transport av farligt gods (LFG) och 
miljöbalken (MB).

Den typ av verksamhet som har tillstånd enligt LBE från MSB har rapporte
ringsskyldighet till MSB, medan övriga ska rapportera till kommunen.22 Oavsett 
om verksamhetsutövarens skyldighet att rapportera olyckor och tillbud regleras 
i LSO eller LBE är det samma rapporteringsverktyg på MSB:s hemsida som 
används för rapportering. 

Olyckor och tillbud som inträffar i samband med lastning, lossning eller trans
port av farligt gods på väg och järnväg ska enligt kap. 1.8.5 i ADRS och RIDS 
rapporteras till MSB.23 Rapportering görs i samma verktyg som ovan, men i ett 
annat formulär. 

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet enligt Sevesolagen och bör därför 
informeras om de allvarliga olyckor och tillbud som sker vid dessa verksamheter, 
även om det i FSO inte ställs krav på att länsstyrelsen ska informeras. Länssty
relsen ska genomföra tillsyn så snart som möjligt för att undersöka allvarliga 
olyckor och händelser som kunde ha lett till en allvarlig kemikalieolycka och 
tillbud. Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen som kräver särskilda åtgärder 
för allmänheten ska verksamhetsutövaren underrätta länsstyrelsen enligt LSO.24

22.   17 och 18 §§ lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och 12 § förordning (2010:1075) 
om brandfarliga och explosiva varor.

23.   MSBFS 2020:9 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och MSBFS 
2020:10 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S).

24.   2 kap 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
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Nedan beskrivs skyldigheter enligt Sevesolagen och miljöbalken:

• Sevesoverksamheternas säkerhetsledningssystem25 ska bland annat inne
hålla resultatuppföljning som beskriver verksamhetsutövarens rutiner för 
anmälan av allvarliga kemikalieolyckor eller händelser som kunde ha lett 
till en olyckshändelse, särskilt då det brustit i skyddsåtgärderna, undersök
ningar av dessa och uppföljningen utifrån tidigare lärdomar. 

• Länsstyrelsen26 ska genomföra tillsyn så snart som möjligt för att undersöka 
allvarliga olyckor och tillbud som kunde ha lett till allvarlig kemikalieolycka. 
För att länsstyrelsen ska kunna undersöka och följa upp allvarliga olyckor och 
tillbud som inträffat behöver verksamhetsutövaren informera länsstyrelsen.

• En Sevesoverksamhet omfattas även av miljöbalkens bestämmelser och 
förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll27. Det innebär att 
om det vid verksamheten inträffar en driftsstörning eller liknande hän
delse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska 
verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. 
Tillsynsmyndigheten kan vara länsstyrelsen eller kommunen.

Kommunen utövar tillsyn över att den farliga verksamheten följer bestämmelserna 
i LSO med förordning.28

Tabell 1. Rapportering enligt annan lagstiftning

Lagstiftning Verksamhetsutövaren rapporterar till 
följande myndigheter

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE)

Tillsynsmyndigheten:  
MSB29 eller kommun

Lag (2006:263) om transport av farligt gods (LFG) MSB30 

Miljöbalkens förordning (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll

Tillsynsmyndigheten: länsstyrelse eller kommun

25.   Bilaga 2 punkt 2f Sevesoförordningen (2015:236).

26.   Sevesoförordningen (2015:236).

27.   6 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Förordningen gäller för tillstånds- 
och anmälningspliktig verksamhet, så kallade U-anläggningar som är Seveso berörs inte av denna 
bestämmelse.

28.   2 kap. 4–5 §§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap. 4–5 §§ förordning (2003:789) om skydd 
mot olyckor.

29.   Rapportering enligt LBE (där MSB är tillsynsmyndighet) och LFG kan också göras på 
https://www.msb.se/olycksrapportering.

30.   Rapportering enligt LBE (där MSB är tillsynsmyndighet) och LFG kan också göras på 
https://www.msb.se/olycksrapportering.

https://www.msb.se/olycksrapportering
https://www.msb.se/olycksrapportering
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31.   Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd (MSBFS 2014:2) om skyldigheter vid 
farlig verksamhet.

Om en olycka eller tillbud har inträffat på en farlig verksamhet (som berör eller 
kan beröras av hantering av farliga ämnen) kan följande exempel på skador 
utgöra kriterier som kan användas för bedömning om händelsen är så allvarlig 
att den ska rapporteras till MSB.

Även händelser som är av särskilt tekniskt intresse är lämpligt att rapportera. 
Det kan exempelvis vara ny teknik, eller händelser som innehåller goda exem
pel för att förebygga, hantera eller begränsa allvarliga olyckshändelser även om 
de inte uppfyller nedanstående kriterier.

Allvarlig olyckshändelse
En allvarlig olyckshändelse vid en farlig verksamhet som medför minst en 
av konsekvenserna 1–5 nedan kan behöva rapporteras till MSB. Exempel på 
kriterier för respektive skada beskrivs nedan.

1. Skador på människor
Med allvarliga skador på människor bör i detta sammanhang menas dödsfall 
eller svåra skador som kräver vård och rehabilitering. Såväl fara för allvarliga 
skador på människor inom anläggningen som på människor som vistas utanför 
och i anläggningens omgivning bör beaktas. Vid bedömningen om allvarliga 
skador på människor kan uppstå bör särskild hänsyn tas till om det i omgivningen 
finns någon känslig verksamhet eller boendeform, till exempel barnomsorg, skola, 
äldreboende eller vårdinrättning.31

Utöver ovanstående kan även följande användas vid bedömningen av allvarlig
hetsgraden av skadorna och om det ska rapporteras till MSB.

• Skada på person som kräver vård kan vara med anledning av att skadan är 
livshotande eller påverkar viktiga funktioner som andning och blodcirku
lation eller vid hudkontakt, frätskador eller inandats farliga ämnen, slö/
okontaktbar, smärta, chock med mera.

• Om person utanför verksamhetens område skadas bör skador som är 
mindre allvarliga också rapporteras om det är till följd av händelsen på 
den farliga verksamheten.
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2. Skador på miljön
Med allvarliga skador på miljön bör i detta sammanhang hänsyn tas till ämnenas 
farlighet, mängder som släppts ut, spridningsförutsättningar och områdets känslig
het och skyddsvärde.

Följande parametrar ligger till grund för om verksamheten är en farlig verk
samhet. Parametrarna bör även ligga till grund  vid bedömningen om allvarliga 
skador på miljön kan uppstå.

• Ämnenas farlighet, vilken bestäms av deras kemiska och fysikaliska 
egenskaper.

• Vilka mängder av farliga ämnen som hanteras.
• Spridningsförutsättningarna, som exempelvis kan bero på markens 

 egenskaper, grund och ytvattnets rörelser samt de meteorologiska 
 förhållandena.

• Områdets känslighet och skyddsvärde. Vid bedömningen av om allvar
liga skador på miljön kan uppstå bör särskild hänsyn tas till om det i 
omgivningen finns vattenskyddsområde eller annat område för skydd 
av miljön.32

Utöver det som anges i MSBFS 2014:2 kan även följande parametrar tas med 
vid bedömningen av allvarlighetsgraden och om det ska rapporteras till MSB.

• Skada till följd av olycka med farliga ämnen där varaktigheten kan vara 
bestående eller långsiktig i exempelvis markbundna livsmiljöer, livsmiljöer 
i söt eller saltvatten, eller skador på akvifer eller grundvatten.

• Om skadan sker i eller nära livsmiljöer som har betydelse ur miljö eller 
bevarandesynpunkt och är skyddade i lag exempelvis Natura 2000 och 
naturskyddsområden.

• Om resultat från uppföljning av eventuella skador på miljön har påvisats 
av exempelvis verksamheten, kommunen eller länsstyrelsen.

3. Skador på egendom
Alla allvarliga olyckshändelser som leder till:

• Omfattande skador på egendom inom verksamheten (minst 50 000 EUR)33. 
• Skador på egendom utanför verksamheten.
• Avbrott av dricksvatten, el, eller gasförsörjning, teleförbindelse eller 

annan kritisk infrastruktur.

32.   Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd (MSBFS 2014:2) om skyldigheter 
vid farlig verksamhet.

33.   Likvärdig bedömning som i ADR-S MSBFS 2020:9, kap 1.8.5.3.
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4. Gränsöverskridande skador
Alla allvarliga olyckshändelser där ett farligt ämne medverkar direkt och som 
har följder utanför Sveriges gränser.34

5. Övriga skador som inte uppfyller enskilda kriterier
Olyckshändelser eller tillbud som inte uppfyller enskilda kriterier ovan i punk
terna 1–3, men som omfattar skador inom flera områden enligt ovan kan vara 
aktuella att rapportera.

Vid överhängande fara
Vid överhängande fara för att en händelse kan inträffa uppfylls inte kriterier för 
allvarlig olyckshändelse enligt ovan, men det har varit nära. Följande exempel 
kan användas som stöd vid bedömning om händelsen ska rapporteras till MSB:

• Det inträffade tillbudet hade kunnat leda till allvarlig skada för människor, 
miljön eller egendom.

• När en eller flera olycksförebyggande barriärer brustit på ett sådant sätt 
att risken för allvarlig olycka varit väsentligt förhöjd (men andra barriärer 
har fungerat och hindrat allvarlig olycka). Exempelvis att ventil på ledning 
har lämnats öppen och produkt har runnit ut och ned i invallning.

• När den kommunala räddningstjänsten har blivit larmad till platsen och 
gjort en räddningsinsats vilket medfört att förloppet avbrutits så att det 
inte inträffat någon allvarlig olycka.

• Händelser som direkt eller indirekt hade kunnat påverka farliga ämnen. 
Exempelvis takras som kunnat påverka processutrustning och ledningar 
med farliga ämnen.

• Evakuering eller isolering av personer innanför eller utanför verksamheten 
på grund av en händelse på den farliga verksamheten.

• Att Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) har sänts ut på grund av 
en händelse på en farlig verksamhet.

34.   Artikel 14.3 i Seveso III-direktivet (2012/18/EU).
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