
Vedlegg 1. 
 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 
Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14. 
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i 
kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan 
de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og 
sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. 
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av 
kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaks-
behandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i 
risiko- og sårbarhetsbildet. 
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av 
risiko- og sårbarhetsanalysen. 
 

Forskrift om kommunal beredskapslikt § 2. 
Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder 
kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som 
kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. 
Den helhetlige ROS-analysen skal forankres i kommunestyret. 
Analysen skal som minimum omfatte: 

• Eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 
• Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha 

betydning for kommunen. 

• Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

• Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk 
infrastruktur. 

• Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en 
uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen 
har inntruffet. 

• Behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 
Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i 
arbeidet med utarbeidelse av ROS-analysen. 
Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere 
analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse.  
Kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og 
skadebegrensende tiltak. 
 


