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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 96/82/EØF av 9. desember 
1996 om kontroll med farene for større ulykker med farlige 
stoffer(1), særlig artikkel 15 nr. 2,

etter samråd med komiteen nedsatt ved artikkel 22 i nevnte 
direktiv og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 14 i direktiv 96/82/EF skal 
medlemsstatene sørge for at den driftsansvarlige er 
forpliktet til å underrette vedkommende myndigheter 
så snart som mulig etter en større ulykke. I henhold til 
artikkel 15 nr. 1 i direktivet skal medlemsstatene underrette 
Kommisjonen så snart som mulig om større ulykker som 
har funnet sted på deres territorium, og som oppfyller 
kriteriene fastsatt i vedlegg VI til direktivet. I henhold 
til artikkel 15 nr. 2 i direktivet skal medlemsstatene så 
snart opplysningene omhandlet i artikkel 14 er innsamlet, 
underrette Kommisjonen om resultatene av sine analyser 
av ulykken og om sine anbefalinger om framtidige 
forebyggende tiltak.

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 10.1.2009, s. 64, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2012 av 26. oktober 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 6 av 24.1.2013, s. 24.

(1) EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13.

2) Opplysningene som kreves i henhold til artikkel 15 nr. 2, 
skal legges fram ved å bruke et rapporteringsskjema som 
utarbeides og ajourføres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 22 i direktivet.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 22 i direktivet —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Ved anvendelse av artikkel 15 nr. 2 i direktiv 96/82/EF om 
kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer, 
vedtas herved skjemaet for rapportering av større ulykker 
fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Med virkning fra 1. desember 2008 skal medlemsstatene legge 
fram rapporter som inneholder opplysninger i samsvar med 
vedlegget, ved å anvende registeret og informasjonssystemet i 
henhold til artikkel 19 nr. 2 i direktiv 96/82/EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av 2. desember 2008

om fastsettelse av et skjema for rapportering av større ulykker i henhold til rådsdirektiv 96/82/EF 
om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer

(meddelt under nummer C(2008) 7530)

(2009/10/EF) (*)

2016/EØS/65/39
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Artikkel 3

Før skjemaet for rapportering av større ulykker som fastsatt 
i vedlegget tas endelig i bruk, skal det gjennomføres en 
forsøksperiode på 5 måneder, som begynner 1. desember 2008.

Artikkel 4

Dersom det under forsøksperioden viser seg å være nødvendig 
å endre skjemaet for rapportering av større ulykker, skal dette 
vedtak endres i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 
22 i direktivet.

Artikkel 5

Fortrolige opplysninger skal håndteres i samsvar med 
kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, ECSC, Euratom av 29. 
november 2001 om endring av dens forretningsorden(1).

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1.

Artikkel 6

Medlemsstatenes rapporter skal bare inneholde de opp lys-
ningene som er tilgjengelige for vedkommende myndig heter.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. desember 2008.

For Kommisjonen

Stavros DIMAS

Medlem av Kommisjonen



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 65/272 24.11.2016

VEDLEGG

Opplysninger som skal legges fram i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i direktiv 96/82/EF

(Alle henvisninger til registeret og informasjonssystemet viser til Kommisjonens elektroniske database for rapporte-
ring av større ulykker, som er tilgjengelig på http://mahbsrv.jrc.it)

I. ULYKKESPROFIL

1 ULYKKESPROFIL

Opplysninger om sted, dato og tidspunkt for ulykken, virksomhetens navn og type og opplysninger om 
rapporterende myndighet.

1.1 Dato/tidspunkt for hendelsen Startdato:

Starttidspunkt:

Sluttdato:

Sluttidspunkt:

1.2 Betegnelse på ulykken

En kort setning som forklarer hva som har skjedd 
eller hvorfor ulykken rapporteres

1.3 Rapporterende myndighet (fortrolig(*)) Navn og adresse:

1.4 Kontaktperson hos myndighet (fortrolig(*)) Navn:

Telefon:

Telefaks:

E-post:

1.5 Ulykkestype Sett kryss der det passer:

□ Større ulykke

□ Nestenulykke

□ Annen hendelse

1.6 Rapporteres innenfor rammen av Sett kryss der det passer:

□ EU Seveso I-direktivet

□ EU Seveso II-direktivet

□ OECD

□ UN-ECE

□ EU Seveso II-direktivet og OECD

□ EU Seveso II-direktivet og UN-ECE
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1.7 Seveso-status Sett kryss der det passer:

□  Art. 6 (Melding) og art. 7 (MAPP (plan for 
forebygging av større ulykker))

□  Art. 9 (Sikkerhetsrapport)

□  Ikke kjent/ikke relevant

1.8 Industrivirksomhet Opplysninger om anleggets industrivirksomhet 
(velges fra en forhåndsdefinert liste i 
databasen).

1.9 Opplysninger om anlegget (fortrolig(*)) Navn:

Adresse:

1.10 Begrunnelse for rapportering Sett kryss der det passer:

□  Berørte stoffer: mer enn 5 % av mengden i 
kolonne 3 i vedlegg I

□  Personskader: ≥ 1 dødsfall, ≥ 6 personer 
innlagt på sykehus osv.

□  Umiddelbar skade på miljøet (i henhold til 
vedlegg VI)

□  Skade på eiendom: på virksomhetens 
område ≥ 2 mill. EUR, utenfor virk som-
hetens område ≥ 0,5 mill. EUR

□  Skader over landegrensene: ulykker over 
landegrensene

□  Av interesse for å lære av erfaringene som 
er gjort

1.11 Berørte nabostater Navn på eventuelle berørte nabostater (velges 
fra en forhåndsdefinert liste i databasen).
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II. ULYKKESRAPPORT

1 BESKRIVELSE AV ULYKKEN

En tydelig og utførlig beskrivelse av ulykken med angivelse av type ulykke, f.eks. utslipp, 
brann, eksplosjon osv. som beskriver omstendighetene som førte til ulykken, herunder generelle 
opplysninger som tidspunkt, værforhold osv. og alle andre relevante opplysninger. Opplysninger 
om hva personene gjorde (hvilke handlinger de utførte) og hvor de var i forhold til ulykken, 
bør også gis.

1.1 Beskrivelse (fritekst)

1.2 Ulykker som omfatter Sett kryss der det passer:
□  Dominoeffekt

□  NATECH-katastrofer (naturkatastrofer 
som fører til tekniske katastrofer)

□  Virkninger over landegrensene

□  Leverandører

1.3 Medførte ulykken et utslipp? □  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 1.3.1)
□  Nei (gå til 1.4)

1.3.1 Større hendelser/utløsende hendelser Opplysninger om typen utslipp, der det 
skilles mellom større hendelser og utløsende 
hendelser. Sett kryss der det passer:
□  Utslipp av gass/damp/tåke/osv. til luft

□  Utslipp av væske til grunn

□  Utslipp av væske til vann

□  Utslipp av fast stoff til luft

□  Utslipp av fast stoff til grunn

□  Utslipp av fast stoff til vann

□  Ikke kjent/ikke relevant

1.4 Medførte ulykken en brann? □  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 1.4.1)
□  Nei (gå til 1.5)

1.4.1 Større hendelser/utløsende hendelser Opplysninger om typen brann, der det 
skilles mellom større hendelser og utløsende 
hendelser. Sett kryss der det passer:
□  Storbrann (en kraftig brann med stor 

spredning)
□  Væskebrann (brennende væske, i eller 

utenfor en beholder)
□  Stråleflamme (stråle av brennende væske 

fra en åpning)
□  Kort flamme (brennende dampsky, sub-

sonisk flammefront)
□  Ildkule (brennende masse som stiger 

i luften, ofte etter en kokeeksplosjon 
(BLEVE)

□  Ikke kjent/ikke relevant
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1.5 Medførte ulykken en eksplosjon? □  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 1.5.1)
□  Nei (gå til 1.6)

1.5.1 Større hendelser/utløsende hendelser Opplysninger om typen eksplosjon, der det 
skilles mellom større hendelser og utløsende 
hendelser. Sett kryss der det passer:
□  Trykksprengning (brudd i trykksystem)

□  Kokeeksplosjon (BLEVE)

□  Eksplosjon ved hurtig tilstandsendring

□  Eksplosjon ved løpsk reaksjon (vanligvis 
eksoterm)

□  Støveksplosjon

□  Eksplosiv nedbrytning (av ustabilt 
materiale)

□  VCE (eksplosjon av gassky, supersonisk 
bølgefront)

□  Ikke kjent/ikke relevant

1.6 Skjedde ulykken i forbindelse med 
transport?

□  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 1.6.1)

□  Nei (gå til 1.7)

1.6.1 Større hendelser/utløsende hendelser Opplysninger om typen transport, der det 
skilles mellom større hendelser og utløsende 
hendelser. Sett kryss der det passer:
□  Vei

□  Jernbane

□  Vann (sjø, elv osv.)

□  Luft

1.7 Opplysninger om annen type ulykke som 
ikke dekkes av det ovenstående (fritekst)

2 BESKRIVELSE AV OMRÅDE OG ANLEGG
Opplysninger om området der ulykken inntraff.

2.1 Beskrivelse av området

En generell beskrivelse av 
industrivirksomheten på virksomhetens 
område.

2.2 Beskrivelse av anlegg/enhet

Detaljerte opplysninger om berørte anlegg, 
herunder system(er) eller komponent(er)

2.3 Skjedde ulykken i forbindelse med lagring? □  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 2.3.1 og 
2.3.2)

□  Nei (gå til 2.4)
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2.3.1 Større hendelser/utløsende hendelser Opplysninger om typen lagring, der det 
skilles mellom større hendelser og utløsende 
hendelser. Sett kryss der det passer:
□  I forbindelse med distribusjon (ikke på 

produksjonsområdet)
□  I forbindelse med bearbeiding (lager osv., 

på produksjonsområdet)

2.3.2 Utstyrstype Opplysninger om typen utstyr der feilen 
oppsto. Sett kryss der det passer:
□  Beholder, uten trykk (binge, tank, trommel, 

sekk osv.)
□  Beholder, med trykk (kule, sylinder osv.)

□ Beholder, med annen temperatur enn 
omgivelsestemperatur (kjølt eller 
oppvarmet)

□  Frittliggende (løs haug, stabel osv., 
eventuelt i sekker eller sylindre, …)

□  Annet

2.4 Skjedde ulykken i forbindelse med 
bearbeiding?

□  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 2.4.1 og 
2.4.2)

□  Nei (gå til 2.5)

2.4.1 Større hendelser/utløsende hendelser Opplysninger om typen bearbeiding, der det 
skilles mellom større hendelser og utløsende 
hendelser. Sett kryss der det passer:
□  Kjemisk reaksjon i parti

□  Kjemisk kontinuerlig reaksjon

□  Elektrokjemisk prosess

□ Fysisk prosess (blanding, smelting, 
krystallisering osv.)

□  Kraftproduksjon (forbrenning av drivstoff 
osv.)

□ Behandling/bruk i forbindelse med 
behandling (tilsetting av duftstoff, 
konservering osv.)

□  Sluttbehandling av avfall (forbrenning, 
nedgraving osv.)

□  Varmeveksler (kjel, kjøleskap, varmebatteri 
osv.)

□  Annet

2.4.2 Utstyrstype Opplysninger om typen utstyr der feilen 
oppsto. Sett kryss der det passer:
□  Reaksjonsbeholder, uten trykk

□  Reaksjonsbeholder, med trykk

□  Annet

2.5 Skjedde ulykken i forbindelse med 
forflytning?

□  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 2.5.1 og 
2.5.2)

□  Nei (gå til 2.6)
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2.5.1 Større hendelser/utløsende hendelser Opplysninger om typen forflytning, der det 
skilles mellom større hendelser og utløsende 
hendelser. Sett kryss der det passer:
□ Laste-/lossevirksomhet (forflytnings-

grense snitt)
□ Mekanisk forflytning (transportbånd osv.)

□ Forflytning via rørledning/rørnett

□ Transport med kjøretøy

□ Annet

2.5.2 Utstyrstype Opplysninger om typen utstyr der feilen 
oppsto. Sett kryss der det passer:
□ Ventiler/styringsinnretninger/over våkings-

innretninger/avløpshaner
□ Rørsystemer/flenser

□ Kraftkilde (motor, kompressor osv.)

□ Annet forflytningsutstyr/-apparat/-middel

□ Annet

2.6 Skjedde ulykken i forbindelse med 
transport?

□ Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 2.6.1 og
2.6.2)

□ Nei (gå til 2.7)

2.6.1 Større hendelser/utløsende hendelser Opplysninger om typen transport, der det 
skilles mellom større hendelser og utløsende 
hendelser. Sett kryss der det passer:
□ Emballering (fylling av sekker, beholdere,

tromler osv.)
□ Annet

2.6.2 Utstyrstype Opplysninger om typen utstyr der feilen 
oppsto. Sett kryss der det passer:
□ Maskiner/utstyr (pumpe, filter, separator,

blander osv.)
□ Kraftkilde (motor, kompressor osv.)

□ Annet

2.7 Opplysninger om annen type utstyr som ikke 
dekkes av det ovenstående (fritekst)

3 BERØRTE STOFFER

En beskrivelse av de stoffene som er berørt av ulykken, som det enten er gitt melding om, 
eller som er meldepliktige for virksomheten i henhold til artikkel 6, og klassifisert i henhold til 
vedlegg I til direktivet. Navn, CAS-nummer og anslag over mengdene av de farligste stoffene 
som er berørt (eller kan være berørt), og alle relevante opplysninger om deres egenskaper 
bør tas med, for eksempel hvorvidt de er i flytende form, pulverform osv. og hvorvidt de er 
«råstoffer», «mellomprodukter som anvendes på stedet», «normale ferdige produkter» eller 
«mulige unormale produkter».

3.1 Beskrivelse

Opplysninger om berørte stoffer og deres 
egenskaper
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3.2 Klassifisering av stoffer Stoffet eller stoffenes klassifisering (velges fra 
en forhåndsdefinert liste i databasen basert på 
vedlegg I del 2 til direktivet).

3.3 CAS-nummer

3.4 Mengde som er direkte berørt (tonn)

3.5 Mengde som kan være berørt (tonn)

4 ÅRSAKER TIL ULYKKEN

En detaljert beskrivelse av feilen (menneskelig, teknisk osv.), feilens undertype, tiltak, 
funksjonsfeil osv. sammen med en angivelse av om hvor sikre opplysningene om årsakene er 
(foreløpig analyse, analyse av grunnleggende årsaker osv.). Det bør også gjøres et klart skille 
mellom umiddelbare og underliggende årsaker til en ulykke.

4.1 Beskrivelse (fritekst)

4.2 Var ulykken forbundet med feil på anlegget 
eller utstyret?

□ Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 4.2.1)

□ Nei (gå til 4.3)

4.2.1 Årsak Opplysninger om typen anlegg eller utstyr der 
feilen oppsto. Sett kryss der det passer:

□ Feil ved kar/beholder/inneslutningsutstyr

□ Feil/funksjonsfeil ved komponent/maskin

□ Tap av styring med prosess

□ Korrosjon/materialtretthet

□ Feil ved instrument/styrings-/overvåkings-
innretning

□ Ukontrollert reaksjon

□ Uventet reaksjon/tilstandsendring

□ Blokkering

□ Elektrostatisk akkumulasjon

□ Annet
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4.3 Var ulykken forbundet med menneskelig 
svikt?

□  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 4.2.1)

□  Nei (gå til 4.4)

4.3.1 Årsak Opplysninger om typen feil som skyldtes 
menneskelig svikt. Sett kryss der det passer:
□  Operatørfeil
□  Operatørens helse (herunder sykdommer, 

ruspåvirkning, død osv.)
□  Forsettlig manglende etterlevelse av regler/

unnlatelse av å utføre pålagte oppgaver
□  Ondsinnet handling
□  Annet

4.4 Var ulykken forbundet med organisatoriske 
feil?

□  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 4.4.1)

□  Nei (gå til 4.5)

4.4.1 Årsak Opplysninger om typen organisatorisk feil som 
oppsto. Sett kryss der det passer:
□  Uhensiktsmessig ledelsesorganisasjon
□  Holdningsproblem hos ledelsen
□  Organiserte framgangsmåter
□  Opplæring/instruksjon
□  Tilsyn
□  Bemanning
□  Prosessanalyse
□  Utforming av anlegg/utstyr/system
□  Dårlig brukervennlighet (apparat, system 

osv.)
□  Produksjon/konstruksjon
□  Installasjon
□  Isolasjon av utstyr/system
□  Vedlikehold/reparasjon
□  Testing/inspeksjon/registrering
□  Annet

4.5 Var ulykken forbundet med eksterne 
faktorer/feil?

□  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 4.5.1)

□  Nei (gå til 4.6)

4.5.1 Årsak Opplysninger om typen eksterne faktorer/feil 
som var forbundet med ulykken. Sett kryss der 
det passer:
□  Naturfenomen (vær, temperatur, jordskjelv 

osv.)
□  Dominoeffekt fra annen ulykke
□  Transportulykke
□  Rammet av gjenstand
□  Feil i forsyningssystem (elektrisitet, gass, 

vann, damp, luft osv.)
□  Feil ved beskyttelses-/sikkerhetssystem
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4.6 Opplysninger om annen årsak som ikke 
dekkes av det ovenstående (fritekst)

5 KONSEKVENSER

En detaljert beskrivelse av konsekvensene av ulykken, med så mye kvantitativ informasjon som 
mulig (X antall personer skadet, Y % av den lokale floraen ødelagt, Z km av elv forurenset osv.). 
Det bør skilles tydelig mellom virkningene på og utenfor virksomhetens område.

5.1 Beskrivelse (fritekst)

5.2 Medførte ulykken personskader? □  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 5.2.1, 5.2.2 
og 5.2.3)

□  Nei (gå til 5.3)

5.2.1 På virksomhetens område/utenfor 
virksomhetens område

Opplysninger om hvor virkningene oppsto. 
Sett kryss der det passer:

□ På virksomhetens område

□  Utenfor virksomhetens område

5.2.2 Personskader Opplysninger om typen personskader. Sett 
kryss der det passer:

□  Utsatt for fare

□  Dødsfall

□  Skade

□  Annet

5.2.3 Omfang/virkning av hver valgte type 
personskade (fritekst)

5.3 Medførte ulykken skade på miljøet? □  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 5.3.1, 5.3.2 
og 5.3.3)

□  Nei (gå til 5.4)

5.3.1 På virksomhetens område/utenfor 
virksomhetens område

Opplysninger om hvor virkningene oppsto. 
Sett kryss der det passer:

□  På virksomhetens område

□  Utenfor virksomhetens område
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5.3.2 Miljø Opplysninger om typen miljøkonsekvenser. 
Sett kryss der det passer:
□  På land: urban bebyggelse

□  På land: rural bebyggelse

□  På land: park/friområde

□  På land: gressmark/beitemark/eng

□  På land: dyrkbar mark/avlinger/vingårder/
frukthager

□  På land: skogmark, helt eller delvis 
beplantet

□  På land: skogmark, helt eller delvis naturlig

□  På land: mo/hei/vegetasjon i høylandet

□  På land: våtmark/sumpområder

□  Ferskvann: ferskvannsreservoar

□  Ferskvann: tjern/innsjø

□  Ferskvann: vannløp/sideelver

□  Ferskvann: elv

□  kystområde: marsk/mudderbanker

□  Kystområde: sand/sanddyner/dynetrau

□  Kystområde: steinstrand

□  Kystområde: klippekyst

□  Utenfor kysten: saltvannslagune

□  Utenfor kysten: elvemunning

□  Utenfor kysten: sjø/havbunn

□  Annet

5.3.3 Omfang/virkning av hver valgte 
miljøkonsekvens (fritekst)

5.4 Medførte ulykken materielle tap eller skade 
på anlegget?

□  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 5.4.1, 5.4.2 
og 5.4.3)

□  Nei (gå til 5.5)

5.4.1 På virksomhetens område/utenfor 
virksomhetens område

Opplysninger om hvor virkningene oppsto. 
Sett kryss der det passer:
□  På virksomhetens område (tap for 

virksomheten)
□  Utenfor virksomhetens område (kostnader 

for samfunnet)

5.4.2 Kostnader Opplysninger om typen kostnader. Sett kryss 
der det passer:
□  Materielle tap

□  Kostnader for innsats, opprydning og 
gjenoppbygging

□  Annet
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5.4.3 Omfang/virkning av hver valgte 
kostnadstype (fritekst)

5.5 Medførte ulykken forstyrrelser i 
lokalmiljøet?

□  Ja (hvis ja, gi opplysninger i nr. 5.5.1, 5.5.2 
og 5.5.3)

□  Nei (gå til 6)

5.5.1 På virksomhetens område/utenfor 
virksomhetens område

Opplysninger om hvor virkningene oppsto. 
Sett kryss der det passer:
□  På virksomhetens område
□  Utenfor virksomhetens område

5.5.2 Forstyrrelser Opplysninger om typen berørte bygninger. Sett 
kryss der det passer:
□  Nærliggende boliger, hoteller
□  Nærliggende fabrikker, kontorer, små 

butikker
□  Skoler, sykehus, institusjoner
□  Andre offentlige forsamlingssteder
□  Forsyninger (gass, vann, elektrisk kraft 

osv.)
□  Infrastruktur (telekommunikasjon, veier, 

jernbanelinjer, vannveier, lufttransport 
osv.)

□  Annet

5.5.3 Omfang/virkning av hver valgte type 
forstyrrelse (fritekst)

6 NØDBEREDSKAP
En beskrivelse av tiltakene som er truffet i forbindelse med ulykken med hensyn til systemer 
på virksomhetens område, eksterne tjenester, nødinnkvartering, evakuering, forurensning, 
gjenoppbygging og annet. Opplysninger om omfang, varighet, nøyaktig type tiltak som er 
truffet eller planlagt, samt opplysninger om deres effektivitet. Det bør skilles mellom tiltak som 
treffes på og utenfor virksomhetens område. Dersom det er mulig, bør det også opplyses om 
antallet og typen av redningsmannskaper som var involvert, og hvorvidt det var tilstrekkelig i 
den aktuelle situasjonen, og om alle former for nødvendig/gjennomført helse- og miljømessig 
overvåking eller særlig gjenoppbyggings-/opprenskingsaktiviteter. Eventuelle eksisterende 
sikkerhetssystemer som ikke klarte å forhindre ulykken, skal beskrives i del 4 (årsaker til 
ulykken).

6.1 Beskrivelse (fritekst)

6.2.1 Nødtiltak Opplysninger om typen tiltak. Sett kryss der 
det passer:
□  Systemer på virksomhetens område
□  Eksterne tjenester utenfor virksomhetens 

område
□  Nødinnkvartering
□  Evakuering
□  Annet



24.11.2016 Nr. 65/283EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

6.2.2 Omfang/virkning av hvert valgte nødtiltak 
(fritekst)

6.3.1 Utbedringstiltak Opplysninger om typen tiltak. Sett kryss der det 
passer:

□  Dekontaminering

□  Gjenoppbygging

□  Annet

6.3.2 Omfang/virkning av hver valgte type 
forstyrrelse (fritekst)

7 ERFARINGER

En beskrivelse av eventuelle praktiske, organisatoriske eller andre typer erfaringer som er gjort når 
det gjelder å forebygge ulykken eller konsekvensene av den. Det bør gis detaljerte opplysninger 
om nøyaktig hvilke erfaringer som er gjort, og om tiltak allerede er eller planlegges iverksatt i 
framtiden.

7.1 Typer erfaringer Opplysninger om typen erfaringer. Sett kryss der 
det passer:

□  Årsaker — anlegg/utstyr

□  Årsaker — menneskelige

□  Årsaker — organisatoriske

□  Årsaker — eksterne

□  Nødtiltak

□  Annet

7.2 Beskrivelse (fritekst)

8 VEDLEGG

Denne delen er forbeholdt dokumenter som skal legges ved: rapporter, bilder/fotografier, kart osv. 
med det formål å gjøre flere opplysninger offentlig tilgjengelige og for å gi et tydeligere inntrykk 
av hva som faktisk skjedde i forbindelse med ulykken.

Filvedlegg: herunder filnavn, størrelse og beskrivelse.

8.1 Beskrivelse av filen (fritekst)
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9 FORTROLIGE OPPLYSNINGER(*)

Denne delen er forbeholdt fortrolige rapporter og andre opplysninger som ikke bør gjøres offentlig 
tilgjengelige i henhold til artikkel 20 i Seveso II-direktivet (om fortrolige opplysninger) og direktiv 
2003/4/EF om offentlig tilgang til miljøinformasjon.

Filvedlegg: filnavn, størrelse og beskrivelse

9.1 Beskrivelse (fritekst)

9.2 Beskrivelse av filen (fritekst)

(*) Klassifiseringen skal begrunnes.

_______________




