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Alle landets kommuner

Informasjon om ny sivilforsvarsforskrift – krav til lager og rom som
kommunene plikter å stille til rådighet for Sivilforsvaret
Ny sivilforsvarsforskrift trer i kraft 1. mars 2022. Forskriften gir oppdaterte og presiserende
bestemmelser om Sivilforsvarets virksomhet. Sivilforsvaret skal beskytte sivilbefolkningen i krig, når
rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare og ved uønskede hendelser i fredstid. Sivilforsvaret er
underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Etter sivilbeskyttelsesloven skal kommunene bidra til gjennomføring av Sivilforsvarets oppgaver.
Kommunen plikter blant annet å stille rom og lager til rådighet for Sivilforsvaret. Kravene til lager og
rom er begrunnet i et funksjonelt og operativt behov, og nødvendige for å ivareta de oppgavene
Sivilforsvaret skal løse i dagens samfunn.
For å bidra til bedre oversikt og forutsigbarhet for kommunene og Sivilforsvaret presiserer forskriften
nærmere de krav som gjelder for lager og rom. Her finner dere forskriften.
Det innføres ingen nye forpliktelser for kommunene, men forskriften konkretiserer plikter kommunene
allerede har etter sivilbeskyttelsesloven. Pliktene har ikke tidligere vært regulert i forskrift, men har vært
gjeldende siden 1953 gjennom lovens bestemmelser.
Hva skjer fra 1. mars?
DSB ved Sivilforsvaret vil starte opp et arbeid med å kartlegge tilstanden på de eksisterende lagrene i
kommunene. Kommunene vil bli kontaktet for å bistå i denne kartleggingen. Etter gjennomført
kartlegging, vil det legges en plan for videre arbeid med å få lagrene i forskriftsmessig stand. For å sikre
en god prosess vil planen bli utarbeidet i samarbeid mellom Sivilforsvaret og den enkelte kommune, og
behov for ytterligere avklaringer vil vurderes løpende.
Fordeling av utgifter og kostnader mellom kommunene
Kostnader og utgifter til lager og rom skal dekkes av kommunene. Over tid har det utviklet seg en
uheldig praksis der enkelte kommuner dekker alle kostnadene til lager og rom, mens andre kommuner
bidrar i mindre grad. Dette avhjelpes nå ved at sivilforsvarsforskriften fastslår at utgifter og kostnader
skal fordeles på grunnlag av folketallet i kommunene og kan kreves dekket årlig og etterskuddsvis.
Kommunene må selv administrere ordningen og sørge for det etterfølgende oppgjøret.
Grunnlaget for Sivilforsvarets lagringsbehov
Sivilforsvarets lagringsbehov bestemmes ut fra en nasjonal vurdering av operative behov. Det følger av
Sivilforsvarets organisasjons- og utrustningsplan (OU) som fastsettes av DSB. I vurderingen legges blant
annet regionale og kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser til grunn.
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Hvis dere har spørsmål til den nye sivilforsvarsforskriften, kan dere sende e-post til postmottak@dsb.no
og merke den med Sivilforsvarsavdelingen.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Elisabeth Sørbøe Aarsæther
direktør
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

