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Interpellasjon fremmet av Anita Gilde på vegne av Fremskrittspartiet:  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for tilsyn av alle tilfluktsrom 
i Norge. Opplysninger derfra viser at tilfluktsrommene har plass til i underkant av 2,4 millioner 
personer. DSB har gjennomført cirka 200 årlige tilsyn av tilfluktsrom de siste årene. Hvis de 
oppdager feil vil eierne få pålegg om å rette opp feilen. Eierne kan være fylkeskommuner, 
kommuner, borettslag eller andre.  
 
Tilfluktsrom er først og fremst for å beskytte folket hvis det skulle skje luftangrep. For at 
befolkningens sikkerhet skal ivaretas er det viktig at innbyggerne i kommunen vet hvor de kan 
finne tilfluktsrom, hvis det skulle bli nødvendig.  
 
Kan ordføreren gi en orientering om tilstanden og lokaliseringen til tilfluktsrommene i 
kommunen, og hvor informasjon om tilgjengelige tilfluktsrom er, blir formidlet til innbyggerne? 
 
 
 
Svar fra ordfører: 
I Skaun kommune er det ingen offentlige tilfluktsrom, og kommunen har derfor ikke hatt tilsyn 
eller pålegg om å rette opp feil. Det er justisdepartementet som fastsetter hvilke kommuner det 
skal være plikt til å bygge tilfluktsrom i, og hvilken verneevne de tilfluktsrom skal ha som bygges i 
disse kommuner.  
Fra 1995 er ikke Skaun kommune lenger et tilfluktsrompliktig område; det vil si at det ikke er krav 
om at det bygges tilfluktsrom i nye større bygg. Per i dag er det kun eldre private tilfluktsrom i 
kommunen. Private tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges for de som oppholder seg på den 
enkelte eiendom, og de kan være i privat eller offentlig eie. Det skal bygges private tilfluktsrom 
om bygget er over 1000m2. Dog gjelder ikke dette for boliger, daginstitusjoner for barn, 
bensinstasjoner, drivhus og driftsbygninger på gårdsbruk.          (Jmf, Forskrift for tilfluktsrom) 

Vi har private tilfluktsrom i både privat og offentlig eie i Skaun. Tilfluktsrommene i offentlig eie 
er her: 

 Skaun rådhus 
 Buvik skole 



 Viggja oppvekstsenter 
 Jåren/Råbygda oppvekstsenter 

 

Når det gjelder private tilfluktsrom i privat eie, finnes det flere av disse. Eiere av tilfluktsrom 
plikter å vedlikeholde disse, og kunne klargjøre rommene på 72 timer, dersom de får beskjed om 
det.  

Kommunen undersøker nå om det kan være flere egnede rom som kan fungere som tilfluktsrom.  

Når det gjelder varsling til innbyggerne, har kommunen operative beredskapsplaner hvor dette er 
beskrevet. Varslingen fra kommunen vil bli gjort gjennom sms, kommunens hjemmeside og 
sosiale media. I tillegg er det varsling fra Sivilforsvarets sirener, som brukes både i fred og krig for 
å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved 
ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan 
varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep. Disse signalene betyr at du skal søke 
informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg. Dette blir gitt gjennom ulike 
medier, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. 
 
Svar fra ordfører tatt til orientering. 
 
 
 
Vedtak: 
I Skaun kommune er det ingen offentlige tilfluktsrom, og kommunen har derfor ikke hatt tilsyn 
eller pålegg om å rette opp feil. Det er justisdepartementet som fastsetter hvilke kommuner det 
skal være plikt til å bygge tilfluktsrom i, og hvilken verneevne de tilfluktsrom skal ha som bygges i 
disse kommuner.  
Fra 1995 er ikke Skaun kommune lenger et tilfluktsrompliktig område; det vil si at det ikke er krav 
om at det bygges tilfluktsrom i nye større bygg. Per i dag er det kun eldre private tilfluktsrom i 
kommunen. Private tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges for de som oppholder seg på den 
enkelte eiendom, og de kan være i privat eller offentlig eie. Det skal bygges private tilfluktsrom 
om bygget er over 1000m2. Dog gjelder ikke dette for boliger, daginstitusjoner for barn, 
bensinstasjoner, drivhus og driftsbygninger på gårdsbruk.          (Jmf, Forskrift for tilfluktsrom) 

Vi har private tilfluktsrom i både privat og offentlig eie i Skaun. Tilfluktsrommene i offentlig eie 
er her: 

 Skaun rådhus 
 Buvik skole 
 Viggja oppvekstsenter 
 Jåren/Råbygda oppvekstsenter 

 

Når det gjelder private tilfluktsrom i privat eie, finnes det flere av disse. Eiere av tilfluktsrom 
plikter å vedlikeholde disse, og kunne klargjøre rommene på 72 timer, dersom de får beskjed om 
det.  

Kommunen undersøker nå om det kan være flere egnede rom som kan fungere som tilfluktsrom.  

Når det gjelder varsling til innbyggerne, har kommunen operative beredskapsplaner hvor dette er 
beskrevet. Varslingen fra kommunen vil bli gjort gjennom sms, kommunens hjemmeside og 



sosiale media. I tillegg er det varsling fra Sivilforsvarets sirener, som brukes både i fred og krig for 
å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved 
ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan 
varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep. Disse signalene betyr at du skal søke 
informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg. Dette blir gitt gjennom ulike 
medier, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. 
 


