
Planverk i tilknytning til atomberedskap: 

Planverk Oversikt Innhold Ansvarlig for planverk 

Helse    

Nasjonal 
helseberedskapsplan 

Kap 7.2 Smittsomme 
sykdommer og farlige stoffer – 
CBRNE hendelser 

Smittsomme sykdommer, bioterror og hendelser 
med kjemiske stoffer og radiologisk eller 
nukleært materiale og eksplosiver 
(CBRNE-hendelser) kan medføre alvorlige 
konsekvenser for liv, helse, miljø og viktige 
samfunnsfunksjoner. CBRNE-hendelser kan 
forårsakes av ulykke, terrorhandling, væpnet 
konflikt eller krig. 
 
Håndtering vil ofte kreve lokal, regional, 
sentral og internasjonal koordinering og 
bistand. Det alminnelige arbeidet med 
smittevern, miljørettet helsevern, strålevern 
og atomberedskap er grunnlaget for 
helsesektorens beredskap mot kjemiske 
hendelser, bioterror, utbrudd av smittsomme 
sykdommer, atomhendelser og eksplosiver. 
Dette utgjør sammen med spesialiserte 
kompetansemiljøer og planer sektorens 
CBRNE-beredskap. 

Helse- og omsorgsdepartementet  
https://www.regjeringen.no/no/dok
umenter/a-verne-om-liv-og-
helse/id2583172/ 
 

 Kap. 7.1 Hendelser med 
masseskade 

Hendelser med masseskade kan omfatte 
ulykker, tilsiktede hendelser og væpnet 
konflikt 
 
Helse- og omsorgstjenesten skal, basert på daglig 
akuttberedskap, beredskaps-planlegging og 
øvelser, være forberedt på å håndtere hendelser 
med masseskade, i samvirke med øvrige 

Helse- og omsorgsdepartementet 
https://www.regjeringen.no/no/dok
umenter/a-verne-om-liv-og-
helse/id2583172/ 
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nødetater, forsvaret og regionale og nasjonale 
behandlings- og kompetansesentra. 

Nasjonal faglig 
retningslinje for håndtering 
av 
CBRNE-hendelser med 
personskade 

Den nasjonale retningslinjen er 
faglig og normativt bindende for 
alle som yter organisert 
helsehjelp ved CBRNE-
hendelser.  
 

Nasjonal faglig medisinsk retningslinje som 
omhandler hendelser der personer utsettes for 
farlige kjemiske stoffer (C - Chemical), biologiske 
agens (B), radioaktive stoffer (R), stråling fra 
nukleært materiale (N) og/eller eksplosiver (E). 
 
Retningslinjen beskriver i hovedsak hva og 
hvordan ting bør gjøres og ikke alltid hvem som 
har ansvaret på lokalt nivå. Dette må avklares i 
lokale aktørers beredskapsplaner og i 
beredskapsplaner for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 

Helsedirektoratet 
www.helsedirektoratet.no/retningsli
njer/ 
 

Nasjonal veileder for 
masseskadetriage 

Retningslinjer og planverk for 
helsetjenestens håndtering av 
store hendelser med mange 
skadde 

Veilederen beskriver et system for primær 
masseskadetriage, og er utarbeidet med tanke på 
alle typer innsatspersonell i Norge – både sivilt og 
militært. Den skal så langt det er mulig være 
egnet for kategorisering og prioritering av 
pasienter i alle typer masseskadehendelser. 

Helsedirektoratet 
www.Helsedirektoratet.no/veileder
e 
 
 

Håndbok for nødetatene 
Farlige stoffer - CBRNE 

Retningslinjer for ambulanse-, 
brann- og redningspersonell 
og politi i varslingsfasen, under 
utrykning 
og de første 30 minutter etter 
ankomst skadested 

Håndboken er ment som en sjekkliste og 
beslutningsstøtte for nødetatenes 
innsatspersonell 
fra det øyeblikk alarmen går, under utrykning, og 
de første 30 minuttene på skadestedet. 
Innholdet i 
håndboken forutsetter at brukerne har 
basiskunnskaper 
om håndtering av skadestedssituasjoner 

https://www.dsb.no/lover/farlige-
stoffer/artikler/handbok-for-
nodetatene/ 
 

Regionale 
beredskapsplaner i 

Rammeplaner som gir føringer 
for håndtering av beredskap og 
beredskapsplanverkene i den 

De regionale helseberedskapsplanene omtaler 
CBRNE-beredskap, inkludert atomberedskap 
hovedsaklig på et overordnet nivå. Det er ulik 

Regionale helseforetak 
Publisert på hjemmeside til de 
regionale helseforetak. 
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spesialisthelsetjenesten - 
RHF 

enkelte region for å sikre lik og 
helhetlig tilnærming.  
 
Ingen RHF har p.t. regionale 
delplaner for CBRNE-beredskap.  

detaljeringsgrad, men alle viser til gjeldende 
nasjonal faglig retningslinje og aktuelle 
varslingslinjer.  

 

Lokale beredskapsplaner i 
spesialisthelsetjenesten – 
HF 
 
 
 
 
 
 

Gir detaljerte føringer for styring 
og organisering av 
beredskapshåndtering i hvert 
foretak. 

Helse Vest 
I lokale beredskapsplanverk er foretakets styring 
og organisering av CBRNE-beredskap nedfelt 
enten i egne delplaner eller i prosedyrer 
tilhørende beredskapsplanverket.  
  
 

Helseforetak 
 
 
 
 
 

KU/DSA    

Strålevernhefte 31 – 2013 
(DSA) 
«Atomberedskap – sentral 
og regional organisering» 
Kongelig res. av 23. aug. 
2013 

Heftet har utgangspunkt i Kgl.res 
av 23. august 2013, med mandat 
og fullmakter.  
 

Heftet beskriver beredskapsorganisasjonen slik 
den er organisert i dag 

Statens strålevern / DSA 
https://dsa.no/publikasjoner 
 

Strålevern rapport 2012:5 
«Roller, ansvar, 
krisehåndtering og 
utfordringer i norsk 
atomberedskap» 
 
 

Dimensjonerende scenarier for 
planlegging av norsk 
atomberedskap og 
krisehåndtering. 
(se og Stråleverninfo 1-14: 
«Scenarier for planlegging av 
norsk atomberedskap og  
krisehåndtering») 

Regjeringen har vedtatt seks generelle scenarier 
som atomberedskapen i Norge skal kunne 
håndtere: 

1. Stort utslipp som blir transportert med 
lufta til Norge fra anlegg i utlandet (t.d. 
Tsjernobyl-ulykka) 

2. Stort utslipp som blir transportert med 
lufta fra norske anlegg  

3. Lokalt utslipp fra mobil kjelde (t.d utslipp 
fra en atomisbryter som seiler langs 
kysten)  

Statens strålevern /DSA 
https://dsa.no/publikasjoner 
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4. Lokal hendelse som utvikler seg over tid 
(t.d poloniumforgiftingen av Litvinenko i 
2006)  

5. Radioaktive utslipp til havet 
6. Hendelse i utlandet med konsekvenser 

for nordmenn eller norske interesser (t.d 
Fukushima-ulykka i 2011) 

 

Plan for Kriseutvalget for 
atomberedskap 

«Plan for Kriseutvalget for 
atomberedskap» sikrer 
Kriseutvalget for 
atomberedskaps (KU) evne til 
raskt og effektivt å håndtere de 
atomhendelser som måtte 
oppstå. 

Planen beskriver håndtering av atomhendelser, 
fra varsel om hendelse mottas til hendelsen 
overføres til ordinær offentlig forvaltning.  
Planverket til KU beskriver samhandling med de 
andre aktørene i atomberedskapsorganisasjonen 

KU/DSA 
(vedlegg 1-7 ikke ferdigstilt, men 
planen er gjeldende) 

Plan for KU 2.0.pdf

 

Strålevern Hefte 32 - 2018 
 
«Ansvarsforhold: 
Atomberedskap og 
redningsaksjoner» 

Samhandling mellom 
Kriseutvalget for atomberedskap 
og den norske 
Redningstjenesten. 

Retningslinjer for ansvarsfordeling mellom de 
ulike aktørene som kan være involvert i 
håndtering av atomhendelser som innebærer 
redningsaksjoner. 
 
Disse aktørene er hovedredningssentralene, 
lokale redningssentraler, Kriseutvalget for 
atomberedskap, Statens strålevern og 
fylkesmennene 

Statens strålevern /DSA 
Hovedredningssentralene. 
https://dsa.no/publikasjoner 
 

DSA-hefte 2 
Kommunikasjonsstrategi 
for Kriseutvalget for 
atomberedskap 

Kriseutvalgets 
kommunikasjonsstrategi. 

Beskriver hva Kriseutvalget vil oppnå med sin 
kommunikasjon, hvem som er målgruppene, 
hvordan vi gjør det og hva det krever. 

DSA 
https://dsa.no/publikasjoner 
 

DSA-hefte 3 
Kriseutvalget for 
atomberedskap - 

Kommunikasjonsplan for hvert 
enkelt scenario. 

Regjeringen har lagt til grunn seks 
hovedscenarier med ulike typer atomhendelser 
for å kunne foreta en prioritering av behovene og 
planlegge en best mulig atomberedskap i Norge. 

DSA 
https://dsa.no/publikasjoner 
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Kommunikasjonsplaner, 
2020 

Det er utviklet en kommunikasjonsplan for hvert 
scenario.  

Kommunal atomberedskap 
- 
Plangrunnlag - 2017 

Plangrunnlaget gir veiledning for 
hvordan kommunene kan 
etablere en atomberedskap som 
er samordnet med den 
nasjonale atomberedskaps-
organisasjonen og tilpasset 
lokale behov. 

Plangrunnlaget legger til grunn at kommunens 
beredskap ved atomhendelser er integrert i 
kommunens øvrige beredskap. Det betyr bl.a. at 
atomhendelser må inkluderes i kommunens 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, og at 
kommunens atom-beredskapsplan inngår i eller 
kobles til kommunens øvrige beredskapsplan(er).  
 
Hensikten er videre å forklare hva som må og hva 
som bør vurderes i arbeidet med en lokalt 
tilpasset atomberedskapsplan. 

Statens strålevern / DSA 
Samarbeidsutvalget for 
fylkesmennene 

Plangrunnlag_komm

unal_atomberedskap_2017.pdf 

    

Mattilsynet    

Mattilsynet – Instruks for 
administrativ beredskap, 
2018. 

Tjenesteregler og avtaler som 
anvendes i beredskapen. 
Instruksen er også en del av 
Mattilsynets etterlevelse av 
følgende plikter i henhold til 
EØS-avtalen: 
• For 2017/625 art 115 
• Andre EU-regler som 
krever  
              beredskapsplan 

Beskrivelse av hvordan Mattilsynet skal 
organisere seg, varsle og melde, arbeide i linja, 
forsterket linje eller i stab når en hendelse 
oppstår. Her gjengis også krav om øvelser og 
opplæring som stilles til Mattilsynet samlet. 

Mattilsynet  
Ikke publisert på nett 

Atomberedskap -Faglig 
beredskapsplan 

Planen er samordnet med plan 
for Kriseutvalget for 
atomberedskap 

Planen er innrettet for god håndtering av 
radioaktiv forurensing i matkjeden. Planen er 
under utvikling med nærmere beskrivelser av 
ulike relevante tiltak. 

Mattilsynet 
Ikke publisert på nett 

    
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-03-704/*#*
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Kystverket    

Kystverket – Nasjonal plan 
2020 

Beredskap mot akutt 
forurensning 
eller fare for akutt forurensning i 
Norge 

Kystverket er delegert myndighet for å sørge 
for en best mulig samordning av den operative 
beredskapen mot akutt forurensning i et 
nasjonalt system, jf forurensningsloven § 43,3. 
ledd. 
 
Denne planen er utarbeidet som et ledd i det å 
ivareta disse forpliktelsene.  

Kystverket. 
https://www.kystverket.no/oljevern
-og-miljoberedskap/rapporter-og-
dokumenter/#j_2417 
 

    

 

 

 

Lov og forskrift Innhold / Formål  

KU/DSA   

Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern 
og bruk av stråling. Strålevernloven. 

Skal forebygge skadelige virkninger av stråling 
på menneskers helse og bidra til vern av 
miljøet. Loven gjelder blant annet planlegging og 
beredskap mot uhell, ulykker og andre hendelser.  
 
Lovens § 16 fastsetter at Kongen i statsråd organiserer 
en beredskap mot atomulykker og andre hendelser 
som kan innebære ioniserende stråling 
eller spredning av radioaktivitet, for å 
beskytte liv, helse, miljø eller andre viktige 
samfunnsinteresser. 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-05-
12-36 
 

Forskrift 23. august 2013 nr. 1023 
om mandat for og sammensetning av 
Kriseutvalget for atomberedskap med 
rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen 

Forskrift som er fastsatt ved kongelig resolusjon, 
fastsetter krav til organisering av atomberedskapen for 
å stille ekspertise til rådighet og sikre rask iverksettelse 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2013-
08-23-1023 
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av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige 
samfunnsinteresser ved atomhendelser. 

Forskrift 23. august 2013 nr. 
1024 om delegering av Kongens 
myndighet etter strålevernlovens § 16, 
annet ledd til Kriseutvalget for 
atomberedskap 

Forskrift som er fastsatt ved kongelig resolusjon, gir 
Kriseutvalget for atomberedskap fullmakt til å fatte 
beslutninger og gi ordre om nærmere spesifiserte 
tiltak i akuttfasen av en atomhendelse. 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2013-
08-23-1024 
 

Lov 01.07.1973 om atomenergivirksomhet, 
Atomenergiloven 

Loven regulerer all bruk av atomenergi i Norge og 
norske farvann. Aktuelle paragrafer: 
§ 15.(plikt til å sikre mot skade) 
§ 16.(melding om driftsforstyrrelser og uhell) 
§ 20.(innehaverens ansvar for ulykke i atomanlegg) 
§ 21.(ansvar i transportforhold) 
§ 49.(offentlig sikringstiltak) 
§ 50.(registrering m.m. av skader) 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1972-05-
12-28 
 

Mattilsyn   

Lov 19. desember 2003 nr. 124 om 
matproduksjon og mattrygghet mv. 
Matloven. 

Formål å sikre at næringsmidler er helsemessig trygge 
og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn.  
 
Loven omfatter alle forhold ved produksjon, 
bearbeiding og distribusjon av innsatsvarer og 
næringsmidler, herunder drikkevann, og alle forhold 
ved plante- og dyrehelse, produkter, gjenstander og 
organismer som kan føre til smitte, deriblant zoonoser. 
Loven gir Mattilsynet fullmakt til å iverksette tiltak for 
å forebygge smittespredning.          
 
Loven pålegger enhver varslingsplikt ved grunn til 
mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi 
helsefare og vesentlige samfunnsmessige 
konsekvenser og pålegger virksomhetene 
å varsle Mattilsynet ved grunn til mistanke 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-
19-124 
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om fare for helseskadelige næringsmidler eller helse- 
eller miljøskadelige innsatsvarer. 
Virksomheten skal umiddelbart iverksette 
nødvendige tiltak for å forebygge, redusere 
eller eliminere eventuelle skadevirkninger, 
herunder stanse omsetningen og iverksette 
tilbaketrekking fra markedet. 

Lov om dyrevelferd, 
Dyrevelferdsloven 

Formålet med dyrevelferdsloven er å fremme god 
dyrevelferd og respekt for dyr.  
Loven kan komme til anvendelse ved evakuering av 
folk mv, og mangelfult tilsyn av dyr mv 

Landbruks- og matdepartementet 
 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-
19-97 
 
 

Helse og beredskap   

Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og 
sosial beredskap, Helseberedskapsloven 

Formålet med loven er å verne befolkningens liv og 
helse og bidra til at nødvendig helsehjelp, helse- og 
omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys 
befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i 
fredstid. 
For å ivareta lovens formål, skal virksomheter loven 
omfatter kunne fortsette og om nødvendig legge om 
og utvide driften under krig og ved kriser og 
katastrofer i fredstid, på basis av den daglige tjeneste, 
oppdaterte planverk og regelmessige øvelser, slik det 
er bestemt i eller i medhold av loven. 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-
23-56 
 

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om 
spesialisthelsetjenesten m.m, 
Spesialisthelsetjenesteloven 

Loven gjelder for spesialisthelsetjenester som tilbys 
eller ytes i riket av staten og private, når ikke annet 
følger av de enkelte bestemmelser i loven. 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-
02-61 
 

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging 
og beredskapsarbeid mv. etter lov om 
helsemessig og sosial beredskap, 2001 

Forskriften gjelder for virksomheter som har plikt til å 
utarbeide beredskapsplan etter lov om helsemessig og 
sosial beredskap § 2-2 første og annet ledd. Med 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-
07-23-881 
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begrepet virksomhet i denne forskriften forstås stat, 
kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak, 
helseforetak, Mattilsynet og vannverk. 
 
Virksomhetene skal utføre beredskapsplanlegging som 
gjør dem i stand til å tilby nødvendige tjenester under 
krig og ved kriser og katastrofer i fredstid i samsvar 
med lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-1. 
 

 

Forskrift om krav til og organisering av 
kommunal legevaktordning, 
ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste m.v, 2015. 
Akuttmedisinforskriften 

Forskriften skal bidra til at befolkningen ved behov for 
øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 
 
Forskriften skal også bidra til at utstyr som inngår i 
helse- og omsorgstjenestens kommunikasjons-
beredskap fungerer i et landsdekkende nett og sikrer 
prioritert informasjonsflyt både innenfor og mellom 
medisinske institusjoner, til mobile enheter og til 
samarbeidende etater. 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-
03-20-231 
 

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell 
m.v, Helsepersonelloven 

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og 
kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til 
helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-
02-64 
 

Forskrift nr. 1573 21. desember 2007 om 
varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser 
av betydning for 
internasjonal folkehelse. IHR- forskriften 

Forskriften har til formål å forebygge og motvirke 
alvorlige hendelser av betydning for internasjonal 
folkehelse, og sikre en internasjonalt koordinert 
oppfølging. Dette skal gjøres på måter som unngår 
unødvendig forstyrrelse av internasjonal trafikk og 
handel. 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-
12-21-1573?q=Forskrift+nr.+1573+21 
 

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale 
helse- og omsorgstjenester m.m, Helse- og 
omsorgstjenesteloven. 

Lovens formål er særlig å: bl.a 
1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av 
sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-
24-30 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1573?q=Forskrift+nr.+1573+21
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1573?q=Forskrift+nr.+1573+21
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30


Lov og forskrift Innhold / Formål  

Ta bort?  

Lov 25. juni 2010 nr 45: lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 
Sivilforsvaret, Sivilbeskyttelsesloven 

Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø, materielle 
verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær 
makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets 
selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved 
uønskede hendelser i fredstid. 

Justis- og beredskapsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-
25-45 
 

Forskrift 19. juni 2015 nr. 703: Instruks for 
Fylkesmannen og Sysselmannen på 
Svalbards arbeid med samfunnsikkerhet, 
beredskap og krisehåndtering, 
Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks 

Formålet med instruksen er å gi retningslinjer for 
fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap, og for fylkesmannens samordning av 
krisehåndtering ved uønskede hendelser. 

Justis- og beredskapsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-
06-19-703 
 

Forskrift 22. august 2011 nr. 894 om 
kommunal beredskapsplikt 

Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar 
befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal 
jobbe systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i 
kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av 
liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 
 
Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor 
sitt geografiske område, som virksomhet og som 
pådriver overfor andre aktører. 

Justis- og beredskapsdepartementet. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-
08-22-894 
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https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2015-06-19-703
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