
Recommendation (No. 181) con
cerning the prevention of major · 
industrial accidents 

The General Conference of the 

International Labour Organization, 

Having been convened at Geneva 

by the Governing Body of the Inter

national Labour Office, and having 

met in its 80th Session on 2 June 

1993, and 

Having decided upon the adop

tion of certain proposals with regard 

to the prevention of major industrial 

accidents, which is the fourth item 

on the agenda of the session, and 

Having determined that these 

proposals shall take the form of a 

Recommendation supplementing 

the Prevention of Major Industrial 

Accidents Convention, 1993; 

adopts this twenty-second day of 

June of the year one thousand nine 

hundred and ninety-three the fol-

ILO:s rekommendation (nr 181) 
om förebyggande av storolyckor 
inom industrin 

Internationella arbetsorganisatio

nens allmänna konferens, 

som har sammankallats till Ge

neve av styrelsen för Internationella 

arbetsbyrån och samlats där den 2 

juni 1993 till sitt 80:e möte, 

har beslutat att anta vissa förslag 

angående förebyggande av stor

olyckor inom industrin, en fråga 

som utgör den fjärde punkten på 

mötets dagordning, 

har fastställt att dessa förslag skall 

ta formen av en rekommendation 

som kompletterar 1993 års konven

tion (nr 174) om förebyggande av 

storolyckor inom industrin, och 

antar denna den tjugoandra dagen 

i juni månad nittonhundranittiotrc 

följande rekommendation, som kan 

lowing Recommendation, which kallas 1993 års rekommendation om 

may be cited as the Prevention of förebyggande av storolyckor inom 

Major Tndustrial Accidents Recom

mendation, 1993. 

1. The provisions of this Recom

mendation should be applied in con

junction with those of the Preven

tion of Major Industrial Accidents 

Convention, 1993 (hereafter re

ferred lo as "the Convention''). 

2. (1) The International Labour 

Organization. in cooperation with 

other relevant international inter

governmental and non-governmen

tal organizations. should arrange for 

an international exchange of in

formation on: 

(a) good safety practices in major 

hazard installations including safety 

management and process safety; 

industrin. 

I. Bestämmelserna i denna re

kommendation bör tillämpas till

sammans med bestämmelserna i 

1993 års konvention om förebyg

gande av storolyckor inom industrin 

(härefter hänvisad till som "konven

tionen"). 

2. 1) Internationella arbetsorgani

sationen.bör, i samarbete med andra 

relevanta internationella mellanstat

liga och icke-statliga organisationer, 

ombesörja ett internationellt infor

mationsutbyte om: 

a) god säkerhetspraxis i anlägg

ningar med risk för storolyckor inkl. 

säkerhetsadministration och drifts

siikerhet; 
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(b) major accidents; 
(c) lessons drawn from near mis

ses; 

( d) technologies and processes 

that are prohibited for reasons of 

safety and health; 

( e) medical organization and tech

niques for dealing with the after

math of a major accident; 

(f) the mechanisms and proce

dures used by competent authorities 

to give effect to the implementation 

of the Convention and this Recom

mendation. 

(2) Members should, as far as 

possible, communicate information 

on the matters listed in subpara

graph (1) above to the International 

Labour Office. 

3. The national policy provided 

for in the Convention and the 

national laws and regulations or 

other measures to implement it 

should, as appropriate, be guided by 

the ILO Code of practice on the Pre

vention of major industrial acci

dents, published in 1991. 
4. Members should develop pol

icies aimed at addressing the major 

accidcnt risks, hazards and their 

consequcnces within the sectors and 

activities excluded from the scope of 
the Convention by virtue of Article 
L paragraph 3, thereof. 

5. Recognizing that a major acci

dent could have serious con

sequences in terms of its impact on 

human life and the environment, 

Members should encourage the es

tablishment of systems to com

pensate workers as quickly as poss

ible after the event and adequately 

address the effects on the public and 

the environment. 

b) storolyckor; 

c) slutsatser dragna från tillbud; 

d) teknologier och processer som 

är förbjudna av säkerhets- och häl

soskäl; 

e) medicinsk organisation och tek

nik för att ta hand om efterverkning

arna av en storolycka; 

f) de mekanismer och rutiner som 

behöriga myndigheter använt sig av 

för att genomföra konventionen och 

denna rekommendation. 

2) Medlemsstater skall, så långt 

möjligt, vidarebefordra information 

om de frågor som angetts under 1 

ovan till Internationella arbetsby

rån. 
3. Den nationella politik som · 

föreskrivs i konventionen och natio

nella lagar och föreskrifter eller 

andra åtgärder för att genomföra 

den bör, om så är lämpligt, vägledas 

av ILO:s regelbok om förebyggande 

av storolyckor, publicerad år 1991. 

4. Medlcmsstaterna bör utforma 

strategier i syfte att bemöta risker 

för storolyckor, faror och deras kon
sekvenser inom de branscher och 

verksamheter som undantas från 
konventionens tillämpningsområde 

med stöd av dess artikel 1.3. 

5. Med erkännande av att en stor

olycka skulle kunna få allvarliga 

konsekvenser genom sin inverkan 

på mänskligt liv och på miljön, bör 

medlemsstaterna uppmuntra etable

randet av system för att kompensera 

arbetstagarna så fort som möjligt ef

ter en sådan händelse och för att på 

ett lämpligt sätt ta itu med effek

terna för allmänheten och miljön. 
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6. In accordance with the Tripart

ite Declaration of Principles con

cerning Multinational Enterprises 

and Social Policy, adopted by the 

Governing Body of the Interna

tional Labour Office, a national or 

6. I enlighet med den Trepartiska 

deklarationen om multinationella 

företag och arbetsmarknaden, som 

antagits av styrelsen för Internatio

nella arbetsbyrån, bör ett nationellt 

eller multinationellt företag med 

multinational enterprise with more mer än en anläggning utan åtskillnad 

than one establishment should pro- tillhandahålla säkerhetsåtgärder 

vide safety measures relating to the som avser förebyggandet av stor

prevention of major accidents and olyckor och kontroll av händelseför

the control of developments likely to lopp som sannolikt kan leda till en 

lead to a major accident, without storolycka till arbetstagarna i alla 

discrimination, to the workers in all anläggningar, oavsett på vilken plats 

its establishments, regardless of the eller i vilket land de är belägna. 

place or country in which they are 

situated. 
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