NASJONAL PLAN

Beredskap mot akutt forurensning og
ved fare for akutt forurensning i Norge

2020

Utgitt av:

Kystverket

Trykket publikasjon:

ISBN 978-82-93427-18-6

PDF:

ISBN 978-82-93427-19-3

Forsidefoto:

Kystverket

Grafisk produksjon:

Kystverket

Trykk:

Merkur Grafisk

NASJONAL PLAN
Beredskap mot akutt forurensning og
ved fare for akutt forurensning i Norge

2020

3

INNHOLD
FORORD............................................................................................................ 6
INNLEDNING.................................................................................................. ...7
Bakgrunn - Kystverkets samordningsansvar............................................................7
Formålet med planen.............................................................................................. 8
Rettslig grunnlag og geografisk ansvarsområde...................................................... 8
ANSVAR OG OPPGAVER................................................................................... 11
Den private aktør................................................................................................... 11
Kommunen............................................................................................................13
Staten ved Kystverket............................................................................................ 15
Kystverkets samordning av nasjonal beredskap.................................................... 16
Særskilt om Svalbard............................................................................................. 19
MOBILISERING OG AKSJONER.......................................................................... 20
Generelt om organisering av aksjoner mot akutt forurensning............................ 20
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra skipsfarten..................... 20
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra petroleums
virksomheten til havs............................................................................................ 21
Akutt forurensning fra landbasert virksomhet, havneområder,
transportulykker og CBRNE hendelser.................................................................. 24
KOMPETANSEBYGGENDE AKTIVITETER............................................................ 29
INTERNASJONAL BISTAND OG SAMARBEID......................................................30
VEDLEGG A:..................................................................................................... 33
Roller og ansvar til de mest sentrale
nasjonale og regionale statlige etatene og offentlige virksomhetene................ 33
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap................................................ 34
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet........................................................ 36
Fiskeridirektoratet................................................................................................. 37
Folkehelseinstituttet.............................................................................................. 39

4 Nasjonal plan, beredskap mot akutt forurensning

Forsvaret................................................................................................................ 41
Fylkesmannen (Statsforvalter fra 01.01.2021)...................................................... 43
Havforskningsinstituttet........................................................................................ 45
Mattilsynet............................................................................................................ 46
Miljødirektoratet................................................................................................... 48
Norsk polarinstitutt............................................................................................... 50
Petroleumstilsynet................................................................................................ 51
Politiet................................................................................................................... 52
Senter for oljevern og marint miljø (SOMM)......................................................... 53
Sjøfartsdirektoratet............................................................................................... 54
Statens havarikommisjon (SHK)............................................................................. 55
Sysselmannen på Svalbard.................................................................................... 56
VEDLEGG B :.......................................................................................................... 57
Uønskede hendelser som berører både Kystverket og Direktoratet for
strålevern og atomsikkerhet sitt myndighetsområde............................................ 57
VEDLEGG C: ....................................... ...................................................................59
Etablering av statlig aksjonsledelse akutt forurensning - under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig...........59
VEDLEGG D:
Internasjonale avtaler......................................................................................60
OPRC konvensjonen.............................................................................................. 60
Københavnavtalen................................................................................................. 60
Bonnavtalen ......................................................................................................... 61
Norge-Russland-avtalen........................................................................................ 61
NORBRIT-planen (samarbeid mellom Norge og Storbritannia)............................. 61
Avtale om samarbeid om oljevernberedskap i Arktis............................................ 62
EUs krisebistand ved akutt oljeforurensning......................................................... 62

5

FORORD
Nasjonal plan – beredskap mot akutt forurensning, beskriver i korte trekk oppbygging av den nasjonale beredskapen og de mest sentrale aktørers ansvar og
myndighet ved en uønsket hendelse med akutt forurensning.
Kystverket er delegert samordningsmyndighet etter forurensningsloven og sammen
med en rekke etater, institusjoner og ulike kompetansemiljøer skal vi samlet bidra
til at en uønsket hendelse med akutt forurensning blir håndtert til beste for miljøet. Denne nasjonale planen er i så måte et viktig virkemiddel for å sikre at de ulike
aktørene vet hva som forventes i forbindelse med håndtering av en uønsket
hendelse.
For våre samvirkeaktører er planen viktig som overbygning over egen beredskapsplan. I tillegg er en nasjonal plan et krav i henhold til internasjonale konvensjoner
som Norge har ratifisert.
Den nasjonale planen bygger på Kystverkets og medvirkende samvirkeaktørers
erfaringer fra en rekke statlige aksjoner mot akutt forurensning. Første versjon av
Nasjonal plan ble utgitt i 2015.
Stor takk til alle bidragsytere i revisjonen av Nasjonal plan. Kystverket tar for gitt at
planen blir benyttet som overbygning over egen beredskapsplan, slik at helheten i
den nasjonale beredskapen i tilstrekkelig grad blir hensyntatt.
Lykke til med bruk og etterlevelse av planen!

Horten, desember 2020

Einar Vik Arset						
Hans Petter L Mortensholm
kystdirektør						beredskapsdirektør
Kystverket						Kystverket
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INNLEDNING
Bakgrunn – Kystverkets samordningsansvar
Kystverket er delegert myndighet for å sørge for en best mulig samordning av den
private, kommunale og statlige beredskapen mot akutt forurensning i et nasjonalt
system, jf. forurensningsloven § 43, tredje ledd. Siktemålet med et nasjonalt beredskapssystem er å sørge for full oversikt over hvilken beredskap som finnes, og sørge
for en rasjonell oppbygging av den samlede beredskap for å sikre effektiv
bekjempelse av større ulykker og unngå unødige utgifter både for det offentlige og for
private. Denne planen er utarbeidet som et ledd i det å ivareta disse
forpliktelsene.

Figur 1: Samvirkeaktører

Samtidig som Nasjonal plan beredskap mot akutt forurensning legger til rette for
Kystverkets samordning i et nasjonalt system, ligger de overordnede fire beredskapsprinsipper til grunn for all beredskap mot akutt forurensning; ansvar-, likhet-,
nærhet-, og samvirkeprinsippet.
Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Kommunene skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av
akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen,
og som ikke dekkes av privat beredskap. Staten skal sørge for beredskap mot større
tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap.
Det er Kystverket som er delegert ansvar og myndighet for statens beredskap mot
akutt forurensning. Dette gjelder alle typer forurensning med unntak av radioaktiv forurensning. Kystverkets beredskap er særlig rettet mot større tilfeller av
akutt forurensning fra skip. Den statlige beredskapen er bygget på miljørisiko- og
beredskapsanalyser. Kystverket som etat har også i oppdrag å sikre fremkommelighet og sikkerhet langs kysten, samtidig som beredskap for skadebegrensning
må være tilstrekkelig når ulykker, tross forebyggende tiltak, inntreffer, se figur 2.
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Figur 2: Kystverkets forebyggende og konsekvensreduserende tiltak

Denne planen svarer også ut Norges internasjonale forpliktelser om å etablere
nasjonale planer for å håndtere olje- og HNS (Hazardous Noxious Substances)
ulykker som kan true det marine miljøet.
Ved ulykker vil det alltid være høyeste prioritet å redde menneskeliv. Det er etablert
prosedyrer for varsling og koordinering mellom Hovedredningssentralen og Kysverket
i hendelser som innehar både redningstjeneste og fare for akutt forurensning. Mobilisering og tiltak mot akutt forurensning, ledet av Kystverket, vil ofte foregå parallelt
med Hovedredningssentralens koordinering av søk- og redning. De samlede ressurser
og tiltak vil alltid prioritere liv og helse først. Likevel er det slik at ressurser på stedet
som er involvert i søk- og redning også potensielt kan være utrustet og trent for oljevern, eksempelvis Kystvaktfartøy. I slike tilfeller legger prosedyrer og rutiner mellom
Hovedredningssentralen og Kystverket til rette for informasjonsutveksling, best mulig
koordinering av den totale innsats og ressursdisponering, samt nødvendige avklaringer ved videreføring av forurensningsaksjon ved avslutning av søk- og redning.

Formålet med planen
Planen beskriver oppbygging av den nasjonale beredskapen, og de mest sentrale
aktørers ansvar og myndighet ved uønskede hendelse med akutt forurensning. Planens
hovedhensikt er at de ulike aktørene vet hva som forventes ved en større forurensningshendelse. Planen må være godt integrert i de ulike aktørers egne planverk. På denne
måten får den enkelte aktør og bidragsyter et godt bilde av helheten, og Kystverkets
evne til å samordne den operative private, kommunale og statlige beredskapen styrkes.

Rettslig grunnlag og geografisk ansvarsområde
Det rettslige grunnlaget for beredskap mot akutt forurensning er:
• F orurensningsloven med forskrifter (herunder HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten, forskrift om kommunal beredskaps mot akutt forurensning, forurensningsforskrift kap 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og
farlig avfall (tankforskrift)). I tillegg enkeltvedtak (herunder beredskapskrav)
• Havne- og farvannsloven
• Svalbardmiljøloven
Forpliktelsene til de ulike aktørene følger av nevnte lover.
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Det geografisk ansvarsområde for den nasjonale planen dekker alle hendelser med
akutt forurensning og ved hendelser med fare for akutt forurensning på land og i sjø
ut til territorialgrensen (12 nm). Planen gjelder også for virksomheten på norsk kontinentalsokkel, i norsk økonomisk sone (200 nm) og på åpent hav dersom Norges interesser er truet av forurensning av olje eller andre stoffer som følge av en sjøulykke
hvor det kan føre til skade av betydelig omfang. Kystverket er også miljøvernmyndighet ved akutt forurensning på Svalbard. Her har Sysselmannen aksjonsplikt på Svalbard og i territorialfarvannet rundt, men Kystverket kan overta ledelsen for slike aksjoner hvor det er hensiktsmessig. Utenfor territorialfarvannet og på Bjørnøya er det
Kystverket som har det operative ansvaret.

Figur 3: Geografisk ansvarsområde
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Norge har inngått avtaler med nabolandene og internasjonale organisasjoner om bilateralt og multilateralt samarbeid, samt at vi gjennom EØS avtalen også kan anmode EU om
bistand. Kystverket har myndighet til å følge opp og ivareta Norges forpliktelser som følger av de internasjonale avtalene. Avtalene regulerer blant annet en forpliktelse til varsling av land som kan bli berørt av et utslipp, samt bistandsanmodning mellom landene.
Vedlegg D viser en oversikt over bilaterale og multilaterale avtaler.

Bilde: Tide Carrier, Jæren 2017

Bilde: Oljevernøvelse på Svalbard i 2016, Jan-Morten Bjørnbakk NTB Scanpix/Kystverket
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ANSVAR OG OPPGAVER
Forurensningsloven regulerer den private, kommunale og statens håndtering av akutt
forurensning. Loven stiller krav til blant annet beredskap, varsling av hendelser, bistand
til andre og plikt til å aksjonere. Loven legger opp til tre nivåer. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning (privat beredskap), kommunal beredskap, og
til sist statlig beredskap. I dette kapitlet beskrives det ansvar og de oppgaver de ulike aktørene har etter loven for å forberede eller håndtere hendelser med akutt forurensning.

Den private aktør
Beredskap
Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning, skal sørge for en
nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen
av forurensningen, ref forurensningsloven § 40. Virksomheten har et selvstendig
ansvar for å planlegge, dimensjonere for, og lede aksjoner mot akutt forurensning
som skyldes egen aktivitet. Miljødirektoratet stiller ytterligere krav til private virksomheters beredskap mot akutt forurensning, enten som vilkår i tillatelser eller
beredskapskrav etter forurensningsloven § 40, og kontrollerer at kravene overholdes. Fylkesmannen kan stille krav til beredskap mot akutt forurensning som vilkår i tillatelser etter forurensningsloven de gir innenfor sitt myndighetsområde.
Skipstrafikken er unntatt plikten til selv å medbringe all nødvendig beredskap mot
akutt forurensning, jf skipssikkerhetsloven §34 med forarbeider. Staten ved Kystverket har på bakgrunn av dette etablert en risikobasert oljevernberedskap som kan benyttes ved uønskede hendelser fra skipsfarten.
Varslingsplikt
Den ansvarlige for en akutt forurensning eller hendelse med fare for akutt forurensning har en varslingsplikt som følger av forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, gitt i medhold av forurensningsloven § 39.
I følge forskriften skal skip varsle en av hovedredningssentralene eller kystradioen.
Disse har egne instrukser som beskriver varsling videre til Kystverket.
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For petroleumsvirksomheten til havs er varslingsplikten regulert av styringsforskriften
§ 29. Landanleggenes varslingsplikt er regulert av både styringsforskriften og varslingsforskriften. Innretningen i petroleumsvirksomheten varsler umiddelbart, gjennom sitt operatørselskap, Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet vil i henhold til sine
rutiner, sørge for varsling av blant andre Kystverket og Miljødirektoratet. Mindre alvorlige hendelser meldes til Petroleumstilsynet nærmeste virkedag.
Luftfartøy som oppdager akutt forurensning skal varsle den enhet av lufttrafikktjenesten som luftfartøyet har kontakt med. Lufttrafikktjenesteenheten formidler til Notice to Airmen (NOTAM)-kontoret hos Avinor, som igjen varsler Kystverket.
Utslipp fra landbasert virksomhet varsles brannvesenet/110-sentralen. 110-sentralene har egne instrukser som beskriver varsling videre til Kystverket.
For Svalbard er varslingsplikten regulert i Svalbardmiljøloven § 70, tredje ledd og samarbeidsavtalen mellom Sysselmannen på Svalbard og Kystverket.
Aksjonsplikt
Ansvarlig forurenser har plikt til å sette i verk tiltak ved akutt forurensning eller fare
for akutt forurensning. Dette fremgår av forurensningsloven § 46, første ledd, jf § 7,
andre ledd. Tiltakene skal bidra til å hindre at forurensningen inntreffer, eller stanse,
fjerne eller begrense skader og ulemper som følge av forurensningen. Tiltaksplikten
gjelder også utover den plikt ansvarlig forurenser har til å sørge for nødvendig beredskap for egen virksomhet. Plikten gjelder både innenfor og utenfor bedriftsområdet.
Aksjonsplikten vedvarer selv om kommunen eller staten overtar aksjonen.
Dersom den ansvarlige ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak skal vedkommende kommune søke å bekjempe ulykken. Kommunen skal i slike tilfeller ha dekket sine kostnader fra den ansvarlige for å hindre og begrense forurensning. Kostnadsspørsmål vil
uansett ikke begrense kommunens tiltaksplikt dersom den ansvarlige forurenser ikke
iverksetter tilstrekkelige tiltak.
Operatørselskapene har gjennom Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper
(NOFO) inngått avtaler med de fleste kystkommunene, via berørte interkommunale
utvalg mot akutt forurensning (IUA), om bistand dersom et utslipp fra petroleumsvirksomheten truer eller når land.
Bistandsplikt
Privat virksomhet har en bistandsplikt etter pålegg, når kommune eller stat aksjonerer på deres vegne. Dette følger av forurensningsloven § 47, første og andre ledd.
Er det fare for meget betydelig forurensningsskade, kan også virksomheter uten beredskaps- og bistandsplikt gis pålegg om å stille til rådighet materiell eller personell
for å bekjempe ulykken.
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Bilde: MV Server, Fedje 2007

Kommunen
Beredskap
Kommunene har etter § 43 i forurensningsloven ansvar for å etablere en beredskap
for mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe og medføre skadevirkninger i kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap. De enkelte kommuner
og IUA skal gjennom risiko- og beredskapsanalyser etablere en oversikt over typiske
hendelser de skal etablere en beredskap for å håndtere, jf forskrift om kommunal
beredskap mot akutt forurensning. I 2021 vil myndighet for oppfølging av kommunal
beredskap, herunder det interkommunale samarbeidet (IUA), etter nevnte forskrift
overføres fra Klima og miljødepartementet til SD/Kystverket. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunal beredskap. Kommunene er i henhold til forurensningsforskriften,
kap 18A, pålagt å samarbeide gjennom Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA). Kommunene har aksjonsplikt og har etter pålegg fra Kystverket plikt til å
bistå ved statlige aksjoner.
De fleste kystkommuner har via sitt IUA avtale med NOFO om å bistå ved kyst- og
strandaksjoner som følge av akutt forurensning av olje fra petroleumsvirksomheten
til havs.
Varsling
Brannvesenet/110-sentralen mottar varsel om akutt forurensning. Disse varsler videre til Kystverket etter egen instruks.
Aksjonsplikt
Dersom den ansvarlige forurenser er ukjent, eller ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak,
har kommunen plikt til å aksjonere. Dette følger av forurensningsloven § 46 annet
ledd. Kommunens aksjonsplikt er subsidiær i forhold til ansvarlig forurensers aksjonsplikt. Kommunen skal aksjonere uavhengig av omfanget av den akutte forurensning,
og plikten går dermed lenger enn beredskapsplikten.
Dette gjelder også akutt forurensning som inntreffer utenfor kommunen, men som
medfører skadevirkninger innen kommunen.
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Ved mindre hendelser skal kommunen sette i verk tiltak på egen hånd, eller benytte
seg av inngåtte avtaler om interkommunalt samarbeid (IUA) for å ivareta kommunens
beredskaps– og aksjonsplikt. Interkommunalt samarbeid er lovpålagt, og skal organiseres etter kommuneloven eller som IKS.
Ved kommunal aksjon, der berørt kommune selv håndterer utslippet, kan vertskommunen i IUA bistå med råd om innsatsen og med utstyr/personell på skadestedet. Dette er kun bistand til skadestedskommunen, som har ansvaret for hele aksjonen. Størrelsen og kompleksiteten på uønskede hendelser enkeltkommuner selv kan håndtere
varierer ut fra enkeltkommunens risiko- og sårbarhetsvurderinger, egenkompetanse
og kommunens egne ressurser. Brannsjefen er normalt innsatsleder inntil eventuelt
IUA overtar.
Ved hendelser utover det den enkelte kommune selv kan håndtere, kan den interkommunale beredskapen i samråd med kommunen, overta aksjonsansvaret. Dette
kan skje enten ved at IUA etablerer seg eller at vertskommunen aksjonerer på vegne
av utvalget. Innsatsledelsen må fremgå av beredskapsplanen for IUA.

Bilde: Kyst forurenset av tungolje, Vetvika i Bremanger 2007

Bistandsplikt
Ved aksjoner som ledes av staten, plikter den som har beredskapsplikt etter
§ 40, og kommuner etter pålegg fra Kystverket som forurensningsmyndighet, å stille
til rådighet utstyr og personell som inngår i beredskapen etter §§ 40-44.

14 Nasjonal plan, beredskap mot akutt forurensning

Staten ved Kystverket
Kystverket som myndighetsutøver
Kystverket er forurensningsmyndighet ved akutt forurensning og ved fare for akutt forurensning på land og sjø. Kystverkets ansvar innbefatter å føre tilsyn med den ansvarlige forurensers evne til å håndtere den akutte forurensningshendelsen. Kystverket
kan delegere denne myndigheten til fylkesmannen for oppfølging i enkelthendelser.
Kystverkets myndighet gjelder også ved hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten til havs.
Myndigheten til å stille krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning blir overført fra Klima og miljødepartementet til SD og videre til Kystverket i løpet av 2021.
Beredskap
Kystverket skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensning som
ikke er dekket av kommunal beredskap § 43 eller privat beredskap etter §§ 40-42.
Kystverket har også et samordningsansvar, og skal så vidt mulig sørge for at
privat, kommunal og statlig beredskap samordnes i et nasjonalt beredskapssystem. Denne planen er et viktig element i denne nasjonale samordningen.
Varsling
Kystverket mottar varsel om uønskede hendelser i henhold til varslingsforskrift og underliggende instrukser. Kystverket varsler videre nasjonalt og internasjonalt i samsvar
med inngåtte avtaler.
Bistand
Kystverket kan bistå berørt kommune med kompetanse og/eller kapasitet etter behov. NOFO har også, på vegne av operatørselskapenen inngått avtale med Kystverket
for tilgang på statlig oljevernressurser ved en operatørstyrt uønsket hendelse. Personell for å håndtere oljevernutstyret kan også etterspørres. Ledende personell inngår
ikke i dette.

Bilde: : Oljeverndepotet i Horten
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Kystverkets samordning av nasjonal beredskap
Beredskap
Kystverket er delegert myndighet for å sørge for en best mulig samordning av den
private, kommunale og statlige beredskapen mot akutt forurensning i et nasjonalt
system, jf. forurensningsloven § 43, tredje ledd
Kystverket har i denne forbindelse en rekke avtaler med statlige etater, kommuner og
private aktører om bistand i forbindelse med en statlig aksjon.
Det er avtaler som sikrer tilgang på både kompetanse og/eller materiell. Avtalene
legger til rette for forventningsavklaring og er grunnlag for jevnlige øvelser. Av offentlige ressurser på materiellsiden er avtalen med Forsvaret generelt og Kystvakten
spesielt, de mest omfattende. Deler av dette materiellet og personellet er i sin daglige tjeneste også en del av statens beredskap mot akutt forurensning – ikke bare ved
store enkelthendelser. Avtalen med DSB om tilgang på Sivilforsvarets ressurser legger
til rette for de enkelte IUAs tilgang på viktig kompetanse og materiell ved konkrete
enkelthendelser. Det er inngått avtaler med vertskommuner for Kystverkets innsatsstyrke og tilsynsmenn tilknyttet de ulike beredskapsdepotene langs fastlandskysten,
og på Svalbard. I tillegg lagrer og vedlikeholder alle IUA med kystlinje statlig materiell
på sine depoter.
Kystverket har inngått avtale med Oslo brann og redningsetat og Bergen brannvesen
for tilgang på kompetanse og materiell for håndtering av kjemikaliehendelser til sjøs
(RITS-kjem), og det er inngått avtale med Redningsselskapet og leverandør av lostilbringertjeneste for tilgang på lensemateriell for hurtig respons ved skipsuhell.
Av private ressurser er det videre inngått avtale med en rekke mindre fartøy som inngår i kystnær oljevernberedskap, og det er inngått rammeavtale for avfallshåndtering,
en avtale som også IUA og enkeltkommuner kan gjøre avrop på.
Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) administrerer og vedlikeholder
oljevernberedskapen på norsk sokkel på vegne av sine medlemsbedrifter. Dette inkluderer både personell, oljevernmateriell og fartøy. NOFO disponerer med dette omfattende oljevernressurser, som ved skipsuhell også kan gjøres tilgjengelig for Kystverket
– dersom statlig aksjon iverksettes. NOFO og Kystverket har en rekke fellesaktiviteter
og samarbeid gjennom året – inkludert kompetansebyggende aktiviteter.
Det er også inngått avtale med enkelte av petroleumsvirksomhetens landanlegg for
tilgang på deres ressurser ved uønskede hendelser i deres nærområde.
Alle nevnte avtaler legger til rette for beste forutsigbarhet ved et samordningsbehov.
Avtalene er gjenstand for jevnlig trening og øvelser gjennom året.
Bistandsplikt
Alle offentlige myndigheter skal i den utstrekning det er forenlig med deres øvrige
oppgaver yte bistand ved omfattende tilfeller av akutt forurensning. Ved aksjoner som
ledes av staten, hvor det er fare for meget betydelig forurensningsskade, kan enhver
gis pålegg om å stille til rådighet materiell eller personell for å bekjempe ulykken. Dette gjelder også ved aksjoner utenfor rikets grenser. I slike tilfeller kan Kystverket også
fastsette at utstyr og personell skal stilles til rådighet for andre lands myndigheter i
den utstrekning det ellers følger av annet ledd. Den som har ytt bistand i forbindelse
med en slik aksjon har krav på vederlag for innsatsen. Det stilles krav til beregning av
kostnader og dokumentasjon av disse. Det er derfor viktig at de som bistår tar tidlig
kontakt med Kystverket og gjør seg kjent med dette.
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TEGNFORKLARING:
Indre Kystvakt (5)
Ytre Kystvakt (7)
Polarsyssel (1)
Hurtig respons Los (14)
Hurtig respons RS (4)
Kystverkets fartøy
m/oljevernutstyr (6)
Kystverkets
beredskapsdepot (15)
IUA-depot med materiell
fra Kystverket (29)

Figur 4: Oversikt over utvalgte statlige ressurser

Rådgivende gruppe
For å sikre en samlet og best mulig vurdering av skadepotensial og grunnlag som sikrer
faglige og enhetlige miljøprioriteringer for innsats, har Kystverket etablert en rådgivende
gruppe. Rådgivende gruppe består av statlige myndigheter og offentlige forskningsinstitusjoner med ansvar for forvaltning og forskning på miljø og naturressurser.
De enkelte aktørene skal bidra med råd og anbefalinger som Kystverkets aksjonsledelse benytter som grunnlag for beslutning om oppfølging og aksjonering, jf rådgivende
gruppes mandat.
Aksjonering – Kystverket som statlig aksjonsleder
Ved større tilfeller av akutt forurensning og ved fare for akutt forurensning kan
Kystverket, helt eller delvis, overta ledelsen av arbeidet med å bekjempe ulykker i
medhold av forurensningsloven § 46, tredje ledd. Dette vil være tilfelle der private
eller kommunale tiltak ikke er tilstrekkelige eller der ansvarlig forurenser ikke iverksetter tiltak. Når staten ved Kystverket overtar ledelsen av aksjoner, vil dette skje ved
skriftlig melding til den ansvarlige forurenser (dersom denne er identifisert) og til
berørte kommuner/IUA. Når Kystverket overtar ledelsen av en aksjon, pålegges den
ansvarlige forurenser (bedriften/virksomheten) og den kommunale/interkommunale
aksjonsorganisasjonen å fortsette sitt arbeid i henhold til egen beredskapsplan.
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Ved en statlig aksjon vil Kystverket benytte egne ressurser, og ressurser som er gjort
tilgjengelig i henhold til avtaler. Når det er fare for betydelige forurensningsskade, kan
staten ved Kystverket pålegge enhver å stille til rådighet materiell og personell for å
bekjempe ulykken.
Kystverket etablerer ved statlig aksjon en aksjonsledelse som er gjenkjennbar for
aktører som benytter Veileder for enhetlig ledelsessystem (ELS). Ved statlige
aksjoner ivaretar de medvirkende IUA oppgaven som innsatsleder land innenfor sine
regioner. De mottar planer og ordre fra Kystverket og rapporterer status tilbake.
For å sikre de beste miljøvurderinger og grunnlag for tiltak har Kystverket etablert en
rådgivende gruppe, se egen omtale.
Dersom en uønsket hendelse fra petroleumsvirksomheten til havs er av et omfang
og karakter som gjør det naturlig med statlig overtakelse vil dette bli gjennomført
i henhold til omforent brodokument mellom operatørselskapene og Kystverket, se
eget vedlegg.
Ved statlig aksjon vil Kystverket legge til rette for digitale arenaer for situasjonsoppdatering og informasjonsdeling på ulike forvaltningsnivå.

Figur 5: Kystverkets aksjonsledelse med samvirkeaktører

Figuren over gir en oversikt over organisering ved statlig aksjon og Kystverkets
samvirke med de ulike etater og institusjoner i forbindelse med aksjoneringen.
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Bilde: MV Petrozavodsk Bjørnøya

Særskilt om Svalbard
Kystverket er miljøvernmyndighet på Svalbard ved akutt forurensning og ved fare for
akutt forurensning dersom det er nødvendig med en statlig ledet aksjon eller et pålegg etter lovens § 65. Kystverket kan delegere denne myndigheten til Sysselmannen
på Svalbard i enkeltsaker. Sysselmannen har det operative ansvaret på Svalbard og i
territorialfarvannet, men Kystverket kan overta ledelsen for slike aksjoner hvor det
er hensiktsmessig. Utenfor territorialfarvannet og på Bjørnøya er det Kystverket som
skal lede aksjoner mot akutt forurensning, men Sysselmannen skal lede aksjonen til
Kystverket overtar.
For Svalbard er varslingsplikten regulert i Svalbardmiljøloven § 70, tredje ledd og samarbeidsavtale mellom Sysselmannen på Svalbard og Kystverket.

Bilde: Oljevernøvelse på Svalbard i 2016, Jan-Morten Bjørnbakk NTB Scanpix/Kystverket
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MOBILISERING OG AKSJONER
Generelt om organisering av aksjoner mot akutt forurensning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet og Kystverket
har utgitt en veiledning som beskriver enhetlig ledelsessystem (ELS). Denne veilederen benyttes av landets brann og redningsvesen, samt sivilforsvaret – uavhengig
av ulike uønskede hendelser. Veilederen er tilgjengelig på DSBs hjemmeside http://
www.dsb.no. For å sikre forutsigbarhet for kommunikasjon og kontroll organiseres
også aksjoner mot akutt forurensning etter ELS-modellen så langt det lar seg gjøre.
Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning regulerer blant annet krav
til organisering av den beredskap som kommuner og IUA skal etablere, og som ligger
til grunn ved aksjonering.

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra skipsfarten
Fare for akutt forurensning
Skipets eier har det primære ansvaret for å hindre utslipp til det marine miljøet, samt
iverksette skadebegrensende tiltak i en forurensningssituasjon eller dersom det er
fare for akutt forurensning.
Skip som seiler i norsk økonomisk sone eller i norsk territorialfarvann overvåkes fra
en sjøtrafikksentral, og eventuelle avvik fra normalseilas vil bli registrert. Dersom avviket medfører risiko for akutt forurensning vil dette bli fulgt opp, og kapteinen vil bli
kontaktet. Det er primært risikotrafikk som overvåkes. Hvilke fartøy og områder dette
gjelder, er regulert i egne forskrifter.
Dersom fartøy er nær land eller nær innretninger på kontinentalsokkelen, uten å ha
en god grunn for dette, vil det være nødvendig å iverksette tiltak for å hindre at fartøyet driver på land eller inn mot olje- eller gassinstallasjoner. Slike fartøy kan utgjøre
en fare for liv/helse, og for miljøet dersom en akutt forurensning skulle oppstå. Kapteinen på fartøyet har plikt til å iverksette tiltak for å hindre akutt forurensning, herunder skaffe seg nødvendig assistanse.

Bilde: MV Godafoss Hvaler 2011
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Dersom fartøyet er innenfor territorialfarvannet (12 nm fra land) og det er en
fare for at fartøyet kan grunnstøte og kapteinen ikke har iverksatt nødvendige tiltak, vil Kystverket kunne gi pålegg om å ta imot assistanse. Assistanse skal først
og fremst bli gitt fra kommersielle slepefartøy som inngår kontrakt med eier/
reder. Alternativt vil fartøy i den statlige slepeberedskapen kunne bli benyttet.
Etter at sleper er satt om bord i fartøyet, vil det bli brakt til kai eller nødhavn. Avklaring om hvilken nødhavn som skal benyttes foretas av Kystverket. Det er utpekt en rekke alternative nødhavner i samarbeid med lokale myndigheter. En
oversikt over disse er tilgjengelig på Kystverkets nettside – kystinfo kartløsning.
Akutt forurensning
Dersom fartøyet forårsaker akutt forurensning vil tiltakene for å begrense skadevirkningen på ytre miljø iverksettes parallelt med redningstjenesten som koordineres av
Hovedredningssentralen.
Siden skip ikke medbringer egne beredskapsressurser vil det ved mindre hendelser
være berørt kommune og/eller interkommunalt utvalg som på reders vegne iverksetter tiltak for å beskytte miljøet. Uønskede hendelser fra skipsfarten som går utover
hva nevnte beredskap er forventet å håndtere vil kunne bli håndtert ved bruk av statens beredskapsressurser, ledet og koordinert av Kystverket. Alt på reders vegne og
for reders kostnad.
Den ansvarlige forurenser plikter å iverksette tiltak, samt bistå Kystverket også ved
etablering av en statlig aksjon.
En rekke nasjonale og regionale myndigheter og andre aktører vil under Kystverkets
ledelse, bidra innenfor sitt ansvarsområde, ref egen omtale og vedlegg som beskriver
de mest sentrale aktører.

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra petroleumsvirksomheten til havs
Ved situasjoner som medfører akutt forurensning eller kan medføre akutt forurensning fra petroleumsvirksomheten til havs skal operatør varsle Petroleumstilsynet, jf styringsforskrift § 29. Petroleumstilsynet varsler videre til Kystverket.
Kystverket og Petroleumstilsynet vil etter innledende varsling orientere hverandre
gjensidig om den videre oppfølgingen av hendelsen. Petroleumstilsynet følger opp
sikkerhetsmessige forhold overfor selskapet angående deres arbeid med å begrense
skaden og stanse utslippet ved kilden. Kystverket og Petroleumstilsynet har en dialog
i oppfølging av selskapet i forbindelse med den uønskede hendelsen. Petroleumstilsynets ansvar og rolle er beskrevet i eget vedlegg.
Kystverket fører tilsyn med den ansvarlige forurensers (operatørens) aksjon mot akutt
forurensning. Kystverket vil på bakgrunn av ansvarlig forurensers aksjonsplan ta stilling til om tiltakene er riktige og tilstrekkelige i henhold til hendelsens skadepotensial,
og fortløpende vurdere om det skal gis særskilt pålegg eller iverksettes statlig aksjon. Kriteriene for å iverksette statlig overtakelse, jf brodokumentet, tilsier at dette
vil inntreffe svært sjeldent. Kystverket vil ta kontakt med ansvarlig operatør for å få
informasjon om situasjonen og operatørs planer for å redusere konsekvensene av
den akutte forurensningen. Innledningsvis er overvåkningstiltak viktige for få en oversikt over skadebildet, herunder spredning av forurensning. Kystverket vil kunne iverksette egne overvåkningstiltak utover det operatør iverksetter. Operatør vil normalt, i
forbindelse med oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten, mobilisere Norsk Oljevern-
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Bilde: Olje på vann 2016, Kystverket

forening For Operatørselskaper (NOFO). NOFO vil ivareta den operative håndteringen
av forurensningen på vegne av ansvarlig operatør.
Enkelte operatørselskap benytter eksterne selskap i sin 2. linjeberedskap, eksempelvis Operatørenes forening for beredskap (OFFB).
Kystverket kontakter Miljødirektoratet under hendelser med akutt forurensning knyttet til petroleumsvirksomheten for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag om virksomheten, samt avklare etatenes rolle i oppfølgingen. Kystverket og Miljødirektoratet vil
holde løpende kontakt under aksjonen mot akutt forurensning, for blant annet koordinering av etatenes myndighetsutøvelse i forbindelse med hendelsen.
Kystverket vil også kunne yte materiellbistand til operatør gjennom den avtalen som
er inngått mellom Kystverket og NOFO. Kystverket bistår ikke med ledende personell,
men materiell og eventuelt utstyrsoperatører.
I etterkant av hendelser med akutt forurensning fra petroleumsvirksomheten til havs,
hvor tilsynsmyndighetene iverksetter gransking eller evaluering av hendelsen, deltar
Kystverket i dette arbeidet med tanke på selskapets oppfølging av den akutte forurensningen.
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Statlig overtakelse ved ekstreme forurensningshendelser
Dersom det oppstår en forurensningssituasjon på norsk sokkel med ekstremt omfang
vil det være naturlig å kunne trekke på all den kompetanse og kapasitet som finnes i
den samlede nasjonale beredskap mot akutt forurensning. I slike tilfeller er det lagt til
rette for etablering av statlig aksjonsledelse akutt forurensning, som samordnet med
operatørs ledelse for håndtering av andre forhold knyttet til hendelsen, skal sørge for
at miljøet blir ivaretatt på en best mulig måte.
Kystverket har i samarbeid med operatørene på norsk sokkel – via interesseorganisasjonen Norsk olje- og gass, utarbeidet et brodokument som regulerer dette. Brodokumentet «Etablering av statlig aksjonsledelse akutt forurensning – under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig», ref eget vedlegg.
En helt eller delvis overtakelse endrer ikke på operatørens ansvar for egenberedskap,
ansvar for hendelsen i seg selv eller ansvaret for konsekvensene av denne.
Uavhengig av hendelsens og aksjonens omfang, vil en aksjonsledelse som hovedregel etableres hos operatøren i innledende fase. Kystverket vil ta utgangspunkt
i operatørens aksjonsledelse og styrke denne. En eventuell beslutning om overtakelse vil være basert på en vurdering av fastsatte kriterier, jf vedlagte Brodokument.
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Akutt forurensning fra landbasert virksomhet, havneområder,
transportulykker og CBRNE hendelser
Landbasert virksomhet
Landbaserte virksomheter som forårsaker akutt forurensning skal iverksette tiltak for
å avverge og begrense skader og ulemper som følge av hendelsen. Enten med egne
eller nødvendig innleide ressurser. Kystverket fører tilsyn med den ansvarlige forurensers aksjonering. Som del av tilsynet vil den ansvarlige forurenser måtte dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt og plan for å begrense skadene. Ofte vil Kystverket
utstede et pålegg til den ansvarlige forurenser. I denne sammenhengen er det også
naturlig å be om å få klarlagt miljøeffektene av forurensningen.
Kystverket kontakter Miljødirektoratet under hendelser med akutt forurensning knyttet til virksomheter som er underlagt Miljødirektoratets myndighet i henhold til forurensningsloven kapittel 3, §§ 9 og 40. Både for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag om
virksomheten, samt avklare etatenes rolle i oppfølgingen.
I de tilfeller hvor virksomheten ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak skal kommunen
aksjonere på virksomhetens vegne. Kommunen skal i disse tilfeller ha dekket sine
kostander av den ansvarlige forurenser. Kystverket kan bistå kommunen med kompetanse og/eller kapasitet i henhold til behov.
Eksempel på landbaserte kilder til akutt forurensning kan være nedgravde oljetanker,
landbruk, industrivirksomheter med eller uten tillatelse, eller regulering, i forskrift
etter forurensningsloven, for eksempel tankanlegg (ikke nedgravde), jf forurensningsforskriften kap 18.

Bilde: Utslipp fyringsolje Alnaelva, mai 2018, Kystverkets overvåkningsfly/Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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Havneområdet
Kommunene, ved havnemyndigheten, er ansvarlige for at havner innen kommunens
sjøområde drives slik at det ikke oppstår akutt forurensning, og at de har en effektiv
beredskap dersom ulykker skulle oppstå fra virksomheten. Havneadministrasjonen
skal ordne sin beredskap på en slik måte at sikkerhet for personer og beskyttelse av
liv, helse, miljø og eiendom ivaretas. Beredskapen skal samordnes med politi, de lokale brannvernmyndigheter og med kommunale og interkommunalt utvalg mot akutt
forurensning
Dersom det skulle oppstå en akutt forurensning i havna, vil nødvendige tiltak bli
ivaretatt av den kommunale/interkommunale beredskapen.
Dersom kilden er et fartøy, vurderer Kystverket i hvert enkelt tilfelle å gi den ansvarlige forurenser pålegg om å iverksette tiltak. Den ansvarlige forurensers forsikringsselskap vil da kunne inngå avtale med den kommunale beredskapen eller med relevant
selskap som kan gjennomføre skadebegrensende tiltak.
Kystverket fører tilsyn med den ansvarlige forurenser, og bistår kommuner/IUA med
veiledning og kapasiteter ved behov.

Bilde: Bukhta Naezdnik Tromsø oktober 2019, Kystverket
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Transportulykker på land
Ulykker i forbindelse med transportvirksomhet (tankbil som velter, kollisjon mellom
kjøretøy osv.) er definert som hendelser som vil bli ivaretatt innenfor den kommunale
beredskapen, dersom den ansvarlige forurenser selv ikke sørger for at det iverksettes
tilstrekkelige tiltak.
Normalt vil lokalt brannvesen rykke ut og iverksette akutte tiltak. Dersom situasjonen
krever flere ressurser, vil den enkelte kommune trekke på personell- og materiellressurser fra det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA).
Ulykker i forbindelse med jernbanetransport vil bli håndtert på samme måte som
ulykker på vei.
Det er etablert en landsomfattende rådgivningstjeneste for kjemikalieuhell på vei og
jernbane. Ved hjelp av denne tjenesten kan beredskapspersonell raskt få rådgivning
og hjelp av spesialister på kjemikalier. Tilgang på ekspertise fra denne tjenesten er
tilgjengelig via alarmsentralene 110, eller via Kystverkets vakttjeneste.
Kystverket fører tilsyn med den ansvarlige forurenser, og bistår kommuner/IUA med
veiledning og kapasiteter ved behov.

Bilde: Utslipp Takvatn i Målselv 2020.
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Kjemiske stoffer, Biologiske agens, Radioaktive stoffer, Nukleært materiale og
Eksplosiver (CBRNE) - beredskap
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med relevante aktører fra sivil sektor, herunder helsemyndigheter, og militær sektor utarbeidet en
nasjonal strategi for beredskapen mot CBRNE hendelser.
Hensikten med etableringen av en nasjonal CBRNE strategi var å gi føringer for samarbeid mellom myndigheter og andre aktører på dette området, både hva gjelder
forebyggende tiltak, beredskapstiltak og reparerende tiltak.
Som et ledd i oppfølgingen av den nasjonale strategien for perioden 2016-2020 har
det vært utarbeidet en handlingsplan hvor ett av prosjektene har vært å avklare grensesnitt generelt og spesielt mot beredskapen som er etablert for akutt forurensning,
og bidra til et funksjonelt samarbeid med andre tverrsektorielle beredskapsordninger
på CE-området1. Den viktigste konklusjonen fra dette arbeidet er at det må jobbes
videre med hvordan etatene skal samvirke, ha en klar oppgavefordeling og utnytte
hverandres kompetanse og ressurser på en best mulig måte, samt hvordan informasjonen blir samordnet og helhetlig. Det ble lagt frem forslag til hvordan dette kan
organiseres bedre og mer forutsigbart, med vekt på å benytte kjente og eksisterende
beredskapsordninger og rutiner.2
1

P
 rosjektet har vært ledet av Kystverket, og bestått av representanter fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI),
Miljødirektoratet, DSB, Vestfold Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (Vestfold IUA), Sør Øst Politidistrikt, CBRNE-senteret ved Oslo Universitetssykehus og Forsvaret ved Kystvakten
2
«Rapport CE beredskap - Avklare grensesnitt generelt og spesielt mot beredskap som er etablert for akutt forurensning, og bidra til et funksjonelt samarbeid med andre tverrsektorielle beredskapsordninger på CE-området”.

Bilde: Øvelse SCOPE 2017

27

Bilde: Oljevernøvelse på Svalbard 2016, Jan-Morten Bjørnbakk, TNB Scanpix/Kystverket. -

Kystverket har myndighetsansvaret ved akutt forurensning og ved fare for akutt
forurensning også for kjemikalier. Som følge av ratifiseringen av International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation (OPRC) HNS
protokollen er det forventet at landene også har en beredskap for å håndtere HNS
hendelser på skip. Kystverket har på bakgrunn av dette utvidet og bygd opp kjemikaliekapasitet ved redningsinnsats til sjøs (RITS) gjennom RITS- styrkene ved brannvesenet i Oslo og Bergen. Disse har utstyr og kompetanse til å gå om bord i fartøy
som har pågående kjemikalielekkasjer. Styrkene kan fraktes til alle deler av landet
og også benyttes ved større ulykker på land som involvere større mengder farlige
kjemikalier. Utstyr og trening av disse styrkene dekkes over Kystverkets budsjett.
Ved akutt radioaktiv forurensning, og ved fare for akutt radioaktiv forurensning, har
Direktoratet for strålevern (DSA) myndighetsansvaret. Kystverket og DSA har en samarbeidsavtale som forplikter partene til et samarbeid på tvers av myndighetsområdene, og særskilt ved hendelser der begge etater sine ansvarsområder blir berørt. Dette
gjelder særlig ved maritime hendelser som involverer fartøy med radioaktiv last eller
reaktordrevne fartøy. For å sikre godt samvirke på tvers av sektorene ble Kystverket
tatt inn som medlem i Kriseutvalget for atomberedskap i 2013. En ytterligere beskrivelse av samarbeidet i løpende beredskapsarbeid og ved felles håndtering av hendelser er å finne i vedlegg B.
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KOMPETANSEBYGGENDE AKTIVITETER
En velfungerende forurensningsberedskap forutsetter personell med tilstrekkelig kompetanse. Det foregår kompetansebyggende aktiviteter i privat, kommunal og statlig
regi, både som undervisning, egenansvar og øvelser av ulike typer. For at Kystverket i sin
samordningsrolle skal ha en trygghet for kvalitet i de kompetansebyggende aktivitetene
som gjennomføres er det utarbeidet en nasjonal læreplan for opplæring i håndtering av
akutt forurensning. Læreplanen skal fungere som et rammeverk for all opplæring innen
håndtering av akutt forurensning i Norge, uavhengig av hvem som gir opplæringen.
Videre er øvelser viktige for å sikre at partene er trent og forberedt. Alle med et ansvar innenfor beredskap mot akutt forurensning forutsettes å gjennomføre øvelser
regelmessig for å sikre at de enkelte bidrag i den samlede nasjonale beredskapen
fungerer optimalt.
Kystverket gjennomfører hvert år større nasjonale øvelser som også skal bidra til en god
samordning innenfor beredskap mot akutt forurensning. I tillegg arrangerer, og deltar,
Norge i internasjonale øvelser som skal sikre god internasjonal koordinering og bistand.
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Bilde: Øvelse SCOPE i 2017

INTERNASJONAL BISTAND OG SAMARBEID
En av Norges forpliktelser som følge av at Norge har ratifisert OPRC konvensjonen er å utarbeide og vedlikeholde en nasjonal beredskapsplan for håndtering
av akutt forurensning til det marine miljø. Dette inkluderer også bi- eller multilaterale avtaler om varsling og bistand fra nabolandene, samt bistand fra EU.
Nabolandene i denne sammenheng er Sverige, Danmark, inklusiv Grønland og Færøyene, Island, alle landene rundt Nordsjøen, Russland og landene som grenser til Arktis.
Det gjennomføres regelmessig varslingsøvelser for å sikre at en til enhver tid har
riktig kontaktinformasjon. I tillegg gjennomføres det årlig øvelser hvor en tester samarbeid mellom innsatsenheter på sjøen og kommunikasjon mellom stabene i de forskjellige landene.
For å sikre at eventuell bistand fra andre blir håndtert på en tilfredsstillende måte er
det etablert et system for vertsnasjonsstøtte. Dette innebærer at de som yter bistand
til Norge følges opp fra de passerer Norges grense og til oppdraget er avsluttet. EU
har utarbeidet ”EU Host Nation Support Guidelines”. Disse er videreutviklet av DSB til
en norsk veiledning. Kystverket har etablert rutiner i tråd med denne veiledningen til
bruk ved uønskede hendelser med akutt forurensning.
En kort beskrivelse av avtalene er tilgjengelig i vedlegg D.
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NASJONAL PLAN
Beredskap mot akutt forurensning
og ved fare for akutt forurensning i
Norge

Vedlegg A:

R
 oller og ansvar til de mest sentrale nasjonale
og regionale statlige etatene og offentlige
virksomhetene

Vedlegg B:

U
 ønskede hendelser som berører både
Kystverket og Direktoratet for strålevern og
atomsikkerhet sitt myndighetsområde

Vedlegg C: E
 tablering av statlig aksjonsledelse akutt

forurensning - under forurensningssituasjoner
med ekstremt omfang der petroleumsindustrien
er ansvarlig

Vedlegg D:

Internasjonale avtaler
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VEDLEGG A:
ROLLER OG ANSVAR TIL DE MEST SENTRALE
NASJONALE OG REGIONALE STATLIGE ETATENE OG OFFENTLIGE
VIRKSOMHETENE
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forsvaret
Fylkesmannen (Statsforvalter fra 01.01.2021)
Havforskningsinstituttet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norsk polarinstitutt
Petroleumstilsynet
Politiet
Senter for oljevern og marint miljø
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon
Sysselmannen på Svalbard
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Primæransvar
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko
og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker,
kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.
DSBs ansvar omfatter blant annet:
• Nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap
• Brann- og elsikkerhet
• Industri- og næringslivssikkerhet
• Farlige stoffer og transport av farlig gods
• Kritisk telekommunikasjonsinfrastruktur for nød- og beredskapsaktører
• Produkt- og forbrukersikkerhet
• T ilby operativ støtte under kriser innenfor samordning, forsterkning og faglig
rådgivning
• F ølge opp norske interesser og forpliktelser i arbeid på samfunnssikkerhetsområdet med internasjonale organisasjoner som EU, FN og NATO
• Etatsledelse av Sivilforsvaret
Hjemmelsgrunnlag
DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD).
DSB forvalter følgende lover med tilhørende forskrifter som har betydning for oppgaver tilknyttet akutt forurensning:
• L ov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
• L ov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven)
Oppgaver ved akutt forurensning
DSB er nasjonal brannmyndighet. Dette innebærer et faglig forvaltningsansvar for kommunenes brann- og redningsvesen. DSB forvalter ordningen med skogbrannhelikopter
og bistand for redning til sjøs (RITS). To av RITS-styrkene er av Kystverket også utrustet for
å kunne bistå spesielt ved kjemikalihendelser. Disse trenes og øves i regi av Kystverket.
Kommunen har med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven ansvaret for å etablere
og drive et brannvesen som bl.a. skal være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der
det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse og etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen. Dette innebærer også innsats ved akutt forurensning. Enten som kommunale brannvesen eller som del av et interkommunalt utvalg mot akutt forurensning.
Sivilforsvaret er organisert som en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret er en del av totalforsvaret, og har som primær oppdrag beskyttelse av sivilbefolkningen i krise eller krig. Gjennom rollen som statens beredskapsres-
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surs, bistår Sivilforsvaret nødetatene og andre myndigheter innenfor et bredt spekter
av oppgaver og hendelser. Sivilforsvaret er en sentral samvirkeaktør i det norske redningskonseptet, og vil være en naturlig aktør ved større ulykker og naturkatastrofer,
herunder akutt forurensning.
DSB og Kystverket har en egen rammeavtale som regulerer IUA-enes tilgang på sivilforsvarets kapasiteter og kompetanse.
DSB bistår også Kystverkets aksjonsledelse direkte i hendelser der ytre miljø er truet. Bistand består av tilrettelegging for bruk av samordningskanal, alternative lokaler dersom Kystverkets aksjonsledelse er forhindret fra bruk av egen aksjonssentral.
Samhandling med andre etater
DSB skal ta initiativ til, og tilrettelegge for, samvirke og samordning innenfor samfunnssikkerhetsområdet. Ved håndtering av større uønskede hendelser tar DSB som
ledd i sin sitt samordningsansvar initiativ til informasjonsutveksling og dialog med berørte samfunnssikkerhetsmyndigheter på sentralt nivå og med fylkesmennene for å
sikre en effektiv håndtering og informasjon til JD og regjeringen. I sammenheng med
dette vil DSB også overvåke utviklingen og ved behov utarbeide analyser og rapporter.
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Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Primæroppgaver:
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. DSA har ansvar for å forvalte strålevernloven, atomenergiloven og forurensningsloven på området radioaktivitet og tilhørende forskrifter.
DSA leder og er sekretariat for den nasjonale atomberedskapen og er varslingspunkt
for atomhendelser nasjonalt og internasjonalt.
Hjemmelsgrunnlag:
Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)
jfr. forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall (2010.11.01 nr 1394).
Delegasjonsvedtak av 30. desember 2010 vedrørende myndighet etter forurensningsloven.
Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) med forskrifter.
Lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet (atomenergiloven) (gjelder for atomanlegg, inkludert reaktordrevene fartøy) med forskrifter.
Kgl.res. 23. august 2013 om atomberedskap - Sentral og regional organisering.
Oppgaver ved akutt forurensning:
DSA har landsdekkende atomberedskapsansvar som leder og sekretariat for Kriseutvalget for atomberedskap i henhold til kgl. res av 23. august 2013, og er nasjonalt og
internasjonalt varslingspunkt for atomhendelser. DSA skal bistå og understøtte Kriseutvalget med sin fagkompetanse knyttet til informasjonsinnhenting, situasjonsvurdering, sammenstilling av måleresultater, anbefalinger om tiltak etc. DSA og er tilknyttet
nasjonale og internasjonale nettverk for måling av radioaktivitet.
DSA er sektormyndighet for Klima- og miljødepartementet (KLD) på området radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.
Samhandling med andre etater ved akutt forurensning:
DSA samhandler med en rekke etater og myndigheter ved akutt forurensning. Denne samhandlingen vil være i henhold til bestemmelser i Kgl.res. 23. august 2013 om
atomberedskap – sentral og regional organisering. Fylkesmannen er Kriseutvalgets regionale ledd, og skal gjennom tilrettelegging og veiledning medvirke til at regionale og
lokale etater etablerer nødvendige planer som en del av et samordnet planverk. I tillegg omhandler avtaledokumentet «Ansvarsforhold: Atomberedskap og redningsaksjoner” av 12.09.2018 samhandling mellom Kriseutvalget for atomberedskap og den
norske redningstjenesten. I dette dokumentet gis det retningslinjer for ansvarsfordeling mellom de ulike aktørene som vil kunne være involvert i håndtering av atomhendelser som også innebærer redningsaksjoner.
DSA vil ved mindre tilfeller av akutt radioaktiv forurensning agere som sektormyndighet på vegne av KLD og samhandle med andre relevante etater, spesielt Kystverket og
Miljødirektoratet.
DSA og Kystverket skrev under en samarbeidsavtale i 2013, som sist ble oppdatert i
2019.
Samarbeidsavtalen beskriver samarbeid og grensesnitt vedrørende forhold som
ligger innenfor begge etaters ansvarsområde.
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Fiskeridirektoratet
Primæransvar
Fiskeridirektoratet er et statlig organ underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø, og jobber primært
innenfor virksomhetsområdene; havressurs-, akvakultur- og marin arealforvaltning.
I forbindelser med krisehåndtering og beredskap er Fiskeridirektoratet ansvarlig myndighet for:
• Skadelige alger og maneter
• Ilanddrevne sjøpattedyr (underansvar: Kystverket og Mattilsynet)
Utover dette deltar direktoratet aktivt innen følgende beredskapsområder:
• Akutt forurensning (ansvarlig myndighet: Kystverket)
• A
 tomulykker/radioaktivitet (ansvarlig myndighet: Direktorat for strålevern og
atomsikkerhet)
Hjemmelsgrunnlag
Fiskeridirektoratet forvalter følgende lover med underliggende forskrifter;
• Lov av 17.juni 2005 om akvakultur (akvakulturloven)
• L ov av 06. juni 2008 om forvaltning av viltlevande marine ressursar
(havressurslova)
Oppgaver ved akutt forurensning
Fiskeridirektoratet bistår Kystverket med faglige råd gjennom deltagelse i Rådgivende
gruppe, dersom en uønsket hendelse med akutt forurensing i marint miljø oppstår.
Samme rolle har Fiskeridirektoratet for Direktorat for strålevern og atomsikkert, som
rådgiver i Kriseutvalget for atomberedskap.
Fiskeridirektoratet koordinerer varsling og informasjon til næringsaktører (akvakultur,
yrkesfiskere, fritidsfiskere) i gjeldende område ved en hendelse.
Av øvrige beredskaps ansvar kan følgende nevnes:
• Innvarsling til beredskapsledelse gjennom Fiskeridirektoratets fiskeriovervåkingssenter – Fisheries Monitoring Centre (FMC Norway) – døgnåpent 24/7
tlf. 55 23 83 36.
• F iskeridirektoratets regionkontor koordinerer operativ bistand og tiltak ved
ilanddrevne sjøpattedyr.
• F iskeridirektoratet har hovedansvar for beredskap ved oppblomstring av skadelige alger eller maneter.
• M
 anual for håndtering av oljeskadet vilt/ sjøpattedyr sammen med Miljødirektoratet, Mattilsynet og Kystverket.
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Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil viser oversikt over samtlige akvakulturanlegg, samt hvilket som har produksjon av fisk til enhver tid. Videre visere kartet oversikt over kystnære fiskeridata som blant annet kan gi oversikt over fiske- og gytefelt,
mm. Dette er et nyttig verktøy i forbindelse med en uønsket hendelse.
Samhandling med andre etater ved akutt forurensning:
Ved en uønsket hendelse samhandler Fiskeridirektoratet med relevante etater gjennom deltagelse i Rådgivende gruppe. Fiskeridirektoratet sentralt er ansvarlig for koordinering og samhandling med Fiskeridirektoratets regioner i det området en uønsket
hendelse oppstår Videre er de ansvarlig for koordinering og samhandling med Havforskningsinstituttet som kan bistå med faglig støtte.
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Folkehelseinstituttet
Primæroppgaver
Folkehelseinstituttet (FHI) har som nasjonal kompetanseinstitusjon ansvar for
å bistå lokale og sentrale helsemyndigheter med råd om helserisiko i forbindelse med eksponering for blant annet skadelige stoffer i miljøet. FHIs løpende rådgivnings- og utredningsoppgaver dreier seg både om helsevurderinger som følge
av eksponering for lave doser over tid via luft, drikkevann, kosthold og øvrig miljø,
kombinasjonseffekter av ulike typer eksponeringer, samt akutte forgiftninger med
Giftinformasjonen som kontaktpunkt. Instituttet har med tiden fått et tydeligere
ansvar for å bistå med vurdering av mulige helseeffekter ved akutte miljøhendelser.
Hjemmelsgrunnlag
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) formaliserer FHIs ansvar på det miljømedisinske området. Loven pålegger FHI å bistå kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen for å sikre
beskyttelse av befolkningens helse ved eksponering for helseskadelige miljøfaktorer
(Folkehelseloven § 25, 4. ledd), og gir hjemmelsgrunnlag for meldeplikt til FHI (Folkehelseloven § 28 (Beredskap), 3. ledd). Forskrift om miljørettet helsevern § 6, 1. ledd
fastslår meldeplikt: Kommunen skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, varsle
fylkesmannen og Folkehelseinstituttet om helsetrusler omfattet av § 5 annet ledd
som er uvanlig eller uventet for tid og sted, kan forårsake vesentlig sykdom, skade
eller død, eller har rask og ukontrollert sykdomsspredning. Slikt varsel kan inneholde
helseopplysninger som er tilstrekkelige og relevante for å vurdere helsetrusselen.
Oppgaver ved akutt forurensning
• F HIs kjemikalieberedskap omfatter bistand til helsemyndigheter og den kommunale helsetjenesten ved kjemikalieulykker og akutte forurensningssituasjoner.
• FHI inngår i Rådgivende gruppe for Kystverket.
• G
 iftinformasjonen ved FHI: Døgnbemannet telefontjeneste. Varslingspunkt
inn til FHI ved miljøhendelser (Tlf. 22 59 13 25). Gir råd om førstehjelp, dekontaminering av eksponerte, vurdering av hvem som bør følges opp av
helsevesenet i den akutte fasen, og behandling av akutte forgiftninger.
• N
 asjonal vannvakt, koordinert av FHI: Døgnbemannet rådgivningstjeneste
(21 07 88 88) for vannverk. Gir råd og støtte ved akutte hendelser som kan
påvirke vannforsyningen og ha helsemessige konsekvenser, inkludert kjemikalieforurensning.
• F HI kan bistå kommunen med oppfølging av befolkningen over tid med tanke
på helseeffekter av kjemikalieeksponering. Har spesialkompetanse innen analyse av miljøgifter i biologiske prøver fra mennesker (blod, urin etc.). Kan bistå
med analyser av visse kjemikalier i slike prøver, samt gi råd om undersøkelser
og prøver som bør tas i en oppfølgingsperiode.
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Samhandling med andre etater ved akutt forurensning
FHI skal bistå med ekspertise innen risikovurdering og risikokommunikasjon vedrørende mulig helserisiko for mennesker. Det krever tett samarbeid fra tidlig fase med
de som har best kjennskap til hendelsens omfang, kjemikalier involvert og eksponeringsmåter/eksponeringsgrad.
Umiddelbart etter en hendelse vil kontakten ofte skje mellom Giftinformasjonen og
nødetatene, med fokus på akutt helsefare.
For vurdering av helsefare ut over den akutte, behøves ofte analyser av miljøprøver
som kan gi informasjon om hva befolkning eksponeres for over tid. Kontakt mellom
FHI og Kystverket og øvrige aktører bør derfor etableres tidlig, og holdes helt til normaliseringsfasen dersom hendelsen kan ha helsemessige konsekvenser.
Tett dialog med sentrale helsemyndigheter ved Helsedirektoratet er også en forutsetning for et godt og effektivt beredskapsarbeid.
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Forsvaret
Primæransvar
Forsvarets ni oppgaver er:
• Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar
• F orsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, innenfor
rammen av NATOs kollektive forsvar
• A
 vverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, herunder legge til rette for alliert engasjement
• Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom overvåkning og etterretning
• Hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter
• Ivareta myndighetsutøvelse på avgrensede områder
• Delta i flernasjonal krisehåndtering, herunder fredsoperasjoner
• B
 idra til internasjonalt samarbeid på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området
• B
 idra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver
Hjemmelsgrunnlag
Det er inngått Overordnet samarbeidsavtale mellom Kystverket og Forsvaret datert
18. desember 2017. Denne avtalen inneholder også oversikt over underordnede avtaler, som:
• Samarbeidsavtale mellom Kystvakten og Kystverket, 2013
• Lov om Kystvakten av 1999, sist endret i 2019.
Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementets utga i 2018 oppslagsverket «Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag». I dette verket beskrives sivilt-militært samarbeid – herunder også innen akutt forurensning.
Oppgaver ved akutt forurensning
Samarbeidet mellom Kystverket og Forsvaret sikrer rask tilstedeværelse på skadestedet og iverksettelse av nødvendige tiltak. Forsvarets ressurser representerer en
kontinuerlig tilstedeværelse, og kan i mange tilfeller være den best tilgjengelige innsatsressursen. Forsvaret vil støtte akutte forurensningsaksjoner initiert av Kystverket
gjennom de avtaler som er etablert.
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), har oversikt over de militære ressurser som
til enhver tid kan gjøres tilgjengelig for redningsaksjoner.
Den tidligere samarbeidsavtalen om forurensningsberedskap mellom Kystverket og
FOH angående Kystberedskap og aksjonsledelse (KYBAL) revideres i 2020.
Kystvakten, som er en del av Sjøforsvaret, har en viktig rolle i Norges miljøberedskap
langs kysten og på havet, og løser oppdrag på vegne av bl.a. Kystverket. Kystvaktens
fartøy er utrustet for oljevernberedskap. Fra 2020 er det operative ansvaret for den
statlige slepebåtberedskapen overført til Kystvakten, men Kystverket har fortsatt ansvarlig myndighet. Dette har styrket slepeberedskapen, gitt økt tilstedeværelse og
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hevet Kystvaktens evne til å løse lovpålagte oppgaver. Fartøyene som inngår i den
statlige slepeberedskapen skal bidra til å forebygge eller redusere faren for akutt forurensning ved slep og annen assistanse til fartøy. De kan også yte teknisk assistanse,
være plattform for innsatsleder ved hendelser, og fungere som Kystverkets tilsynsrepresentant på et skadested.
Samhandling med andre etater ved akutt forurensning
• Forsvaret samhandler med Kystverket.
• F orsvaret samhandler også med fylkesmennene angående bistand fra Forsvaret mht. deres samordningsansvar ved større hendelser.
• V
 ed en CBRN-hendelse (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) vil Forsvaret samhandle med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap og
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
Anmodning om bistand fra Forsvaret sendes til FOH.
Andre forhold
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Sjef FOH har ansvaret for å planlegge og
lede Forsvarets operasjoner i fred, krise og væpnet konflikt, og er tildelt operativ kommando over styrkestrukturen for å gjennomføre operasjonene. Til daglig overvåker FOH
kontinuerlig situasjonen innenfor norske interesseområder på land, til havs og i luften.
FOH planlegger og koordinerer Forsvarets støtte til politiet og andre sivile myndigheter og etater. FOH har til enhver tid oversikt over hvilke militære ressurser som på
anmodning kan bistå politiet eller øvrige sivile myndigheter.
Kystvakten er en integrert del av Forsvaret og er Sjøforsvarets fremste verktøy for å
løse maritime oppdrag og oppgaver i fredstid. Kystvaktens oppgaver er regulert av en
egen lov som setter et skille mellom Kystvakten og Forsvarets øvrige militære enheter,
fartøy og personell. Kystvakten har ansvar for å utøve myndighet innen ressurskontroll
på havet, og har også oppgaver innen suverenitetshevdelse, tolloppsyn, miljøoppsyn,
redningsaksjoner og anløpskontroll. De løser en rekke oppgaver på vegne av statlige
etater som Politiet, Tolletaten, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.
Heimevernet er med sin lokale tilknytning et viktig bindeledd til det sivile samfunn og en
rekke beredskapsaktører. HV innehar det lokale, territorielle ansvaret på vegne av sjef
FOH og en av hovedoppgavene er bistand til politiet og øvrig støtte til det sivile samfunn.
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Fylkesmannen (Statsforvalter fra 01.01.2021)
Primæransvar
Fylkesmannen er statens representant i fylket. Fylkesmannen er et viktig bindeledd
mellom kommunene og sentrale myndigheter. Fylkesmannen utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Fylkesmannen kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak.
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet etter forurensningsloven som angitt i
rundskriv T-3/12 fra Klima- og Miljødepartementet, forurensningsforskriften og avfallsforskriften. I tillegg kan fylkesmannen etter forurensningsloven § 48 a jfr. kommuneloven kapittel 30, føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av pliktene
kommunen har etter forurensningsloven kapittel 6 om akutt forurensning. Utover lovlighetstilsyn har fylkesmannen ikke myndighet etter forurensningsloven kap. 6, men
etter avtale kan Kystverket delegere myndighet til fylkesmannen i enkeltsaker for oppfølging av hendelser med akutt forurensning.
Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter naturmangfoldloven, for eksempel for
nærmere angitte verneområder.
Instruks for fylkesmannens og Sysselmannens på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering (Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks,
kgl.res. 19.06.2015) legger til rette for samordning og samarbeid for å styrke samfunnssikkerhets-arbeidet i fylket. Dette skal gjøres gjennom å utvikle et felles planleggingsgrunnlag, forebygge, styrke beredskapen og sikre en best mulig samordnet
håndtering av uønskede hendelser. Fylkesmannen fører også tilsyn med kommunene
etter sivilbeskyttelseslovens §14 og 15. Fylkesmannen er gitt myndighet til å fremme
innsigelser dersom hensyn til samfunnssikkerhet ikke er ivaretatt i arealutvikling etter
plan og bygningsloven. Fylkesmannen har ikke samordningsansvar for akutt forurensning.
Fylkesmannen er etter forskrift av 2013-08-23 gitt i oppdrag å etablere og lede det
regionale forum for håndtering av atomhendelser. Det regionale atomberedskapsutvalg skal bistå Kriseutvalget med forebygging og håndtering innenfor atomberedskap.
Hjemmelsgrunnlag
• Fylkesmannen forvalter mange lover med underliggende forskrifter, herunder:
• Forurensningsloven
• Forurensningsforskriften
• Avfallsforskriften
• Naturmangfoldloven
• Sivilbeskyttelsesloven
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Oppgaver ved akutt forurensning
• V
 ære rådgiver for IUA mtp miljøfaglige prioriteringer, kunnskap om sårbare
ressurser, og for håndtering av avfall under aksjoner.
• Inngår med sin miljøfaglige og lokale kompetanse i Miljødirektoratets rådgivning til Kystverket i forbindelse med statlige aksjoner og tilsyn med private aksjoner. Blant annet mtp prioritering av innsats for å begrense skade på sårbare
miljøverdier og innspill til utforming av miljøundersøkelsene.
• A
 nvise egnede lokaliteter for midlertidig lagring av avfall under aksjoner mot
akutt forurensning.
• N
 år myndighet i enkeltsaker blir delegert til fylkesmannen fra Kystverket, føre
tilsyn med aksjonen og eventuelt stille krav til den ansvarlige
• F ølge opp etter hendelser med akutt forurensning fra virksomheter som har
tillatelse fra fylkesmannen eller som fylkesmannen har myndighet til å følge
opp i henhold til forurensningsforskriften eller avfallsforskriften.
• F atte vedtak om dispensasjon etter naturmangfoldloven fra verneforskrifter,
blant annet mtp ferdselsforbud
Samhandling med andre etater ved akutt forurensning
Fylkesmannen skal samhandle med Miljødirektoratet om miljøfaglig rådgivning under
statlige aksjoner mot akutt forurensning. Fylkesmannen deltar på statlige og interkommunale øvelser og beredskapssamlinger etter nærmere avtale.
Dersom en uønsket hendelse med akutt forurensning også berører fylkesmannens
ansvar etter samfunnssikkerhetsinstruks av 19.05.2015, som for eksempel informasjonshåndtering, varsling og rapportering, evakuering med mer, vil disse oppgavene
også koordineres med aksjonsledelsen for håndtering av den akutte forurensningen.
Andre forhold
Fylkesmannen bistår IUA med å utarbeide tiltakskort for verneområder.

44 Nasjonal plan, beredskap mot akutt forurensning VEDLEGG

Havforskningsinstituttet
Primæroppgave:
Forske, overvåke og gi råd knyttet til marint miljø, levende marine ressurser og økosystem langs kysten og i havet, og overvåke og dokumentere kvaliteten på sjømat.
Rådgiver for Nærings- og Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Miljødirektoratet og andre myndigheter, fiskeri- og akvakulturnæringene og annen næringsvirksomhet i spørsmål av betydning for forvalting av havets og kystens biologiske
ressurser og miljø, inklusive mattrygghet, og matsikkerhet.
Gjøre data og forskingsresultatene kjent og lett tilgjengelig for forvalting, næring og
samfunn.
Hjemmelsgrunnlag:
Ligger under Nærings- og Fiskeridepartementet.
Har egen avtale med Kystverket når det gjelder ansvar for undersøkelser knyttet til
akutt
forurensning for å fremskaffe helhetlig informasjon om hvordan forurensningen påvirker marint miljø og sjømattrygghet.
Oppgaver ved akutt forurensning:
Bistå Kystverket, Fiskeridirektoratet, Nærings- og Fiskeridepartementet og Mattilsynet med faglige råd ved hendelser med akutt forurensning i marint miljø og sjømat
gjennom deltakelse i Rådgivende gruppe.
Utarbeide forslag til helhetlige miljøundersøkelsesprogram etter større hendelser
med akutt
forurensning i norske kyst og havområder som Kystverket kan ta stilling til, og ha ansvar for å
koordinere og få gjennomført undersøkelsene av miljø og mattrygghet.
HI skal i nært samarbeid med Kystverket ha ansvar for:
• K
 oordinering av feltarbeid knyttet til ulike aktører som deltar i miljøundersøkelsene.
• Bistå i valg av og inngåelse av kontrakt med eventuelle underleverandører.
• A
 vholde nødvendige avklarings- og fagmøter med de deltagende forskningsmiljøene
• R
 apportere til Kystverket om progresjon og økonomi knyttet til avtalte aktiviteter, og formidle viktige resultater av miljøundersøkelsene så snart de er
klare.
• Sørge for at sluttrapporter foreligger til kontraktsfestet tid og i avtalt form.
• D
 elta og holde foredrag i møter der resultatene fra foreløpige eller endelige
undersøkelser av miljø- og sjømattrygghet fremlegges.

45

Mattilsynet
Primæroppgave
Mattilsynet forvalter regelverk knyttet til mattrygghet (inkludert drikkevann) samt fisk
og dyrs helse og velferd. Utslipp av uønskede stoffer, inkl. radioaktivitet, fra f. eks industri, gruvedrift, transportulykker og naturkatastrofer kan forurense luft, jordsmonn,
sjø og ferskvann og få betydning for mattrygghet samt fisk og dyrs helse og velferd.
Hjemmelsgrunnlag
• M
 atloven, Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet
m.v.
• Dyrevelferdsloven, Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd.
Disse to lovene gir Mattilsynet vide fullmakter til å iverksette nødvendige tiltak for å
sikre helsemessig trygge næringsmidler samt helse og velferd hos fisk og dyr.
Oppgaver ved akutt forurensning
• S om hovedregel er det virksomhetene selv som har ansvar for å overvåke sin
produksjon for å avdekke ev. forurensning. Virksomheten skal da varsle Mattilsynet. Hvis Mattilsynet avdekker forurensning før virksomheten, vil Mattilsynet varsle virksomheten. Mattilsynet skal påse at virksomheten gjennomfører
tiltak for å begrense forurensningen og føre tilsyn med at næringsmidlene
som produseres og omsettes er helsemessig trygge.
• V
 urdere hendelsen og helsefare knyttet til denne, forurensning av drikkevannskilder, opptak i planter og dyr og betydning for folkehelsen samt fisk og dyrs
helse og velferd.
• V
 ære rådgiver for andre etater i deres håndtering, inkludert å bruke våre kompetanseinstitusjoner.
• Innhente kunnskap og helserisikovurderinger fra våre kunnskapsstøtteinstitusjoner som grunnlag for vår videre håndtering, for eksempel gjennom å gi
advarsler til allmennheten om fiske /fangst/høsting til eget bruk.
• Informere og kommunisere med markeder utenfor Norge, spesielt om sjømat.
• V
 urdere behov for tiltak i form av pålegg om f. eks omsetningsforbud, restriksjoner på høsting, beiting eller slakting eller pålegg for å ivareta dyrevelferd.
• V
 urdere fare for spredning av smittsomme dyre- og plantesykdommer ved
flytting av utstyr under aksjoner, for eksempel spredning av fiskesykdommer
ved flytting av oljevernutstyr.
• F astsette krav til eller gi råd om sanering av område og om håndtering av animalske biprodukter i form av døde dyr og død fisk.
• N
 år det gjelder oljeskadd vilt: Vurdere mulige tiltak i samarbeid med Miljødirektoratet, som for eksempel innfanging, rehabilitering eller avliving. Tilsyn
med at igangsatte tiltak oppfyller krav til dyrevelferd og dyrehelse (hindre
smitte).
• Medlem av Rådgivende gruppe.
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Samhandling med andre etater ved akutt forurensning
Mattilsynet samhandler med etater og kunnskapsinstitusjoner på flere områder
Drikkevann: kommunene/ teknisk etat, vannverkseiere, kommunehelsetjenesten,
Sjømattrygghet: Fiskeridirektoratet (beredskap i akvakulturnæringen), Havforskningsinstituttet, Folkehelseinstituttet Landdyrhelse og -velferd samt fiskehelse: Veterinærinstituttet, velferd hos fisk Havforskningsinstituttet
Vegetabilsk produksjon, produksjon av dyrefôr eller beiting: Miljødirektoratet,
kommunene, Bioforsk og Veterinærinstituttet.
Oljeskadd vilt: Kystverket, Miljødirektoratet
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Miljødirektoratet
Primæransvar
Miljødirektoratet er statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk
natur og hindre forurensning. De viktigste funksjonene til direktoratet er å skaffe og
formidle miljøinformasjon, utøve og iverksette forvaltningsmyndighet, styre og veileder regionalt og kommunalt nivå, gi faglige råd og delta i internasjonalt miljøarbeid.
Miljødirektoratet har myndighet til å gi tillatelser og beredskapskrav i medhold av
forurensningsloven, og til å følge opp at virksomheter etterlever kravene gitt i eller i
medhold av forurensningsloven.
Hjemmelsgrunnlag
Miljødirektoratet forvalter mange lover med underliggende forskrifter, herunder:
• Forurensningsloven, inkludert tillatelser og beredskapskrav
• F orurensningsforskriften (her nevnes særskilt kapittel 18 om tanklagring av
farlige kjemikalier og farlig avfall, kapittel 19 om sammensetning og bruk av
dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning og kapittel 22
om mudring og dumping i sjø og vassdrag)
• Avfallsforskriften (her nevnes særskilt kapittel 11 om farlig avfall)
• HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten
• Svalbardmiljøloven
• Naturmangfoldloven
• Viltloven
• F orskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften)
Oppgaver ved akutt forurensning
• M
 iljøfaglig rådgiver for Kystverket under og etter hendelser med akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.
• D
 eltar ved statlige aksjoner i Kystverkets aksjonsledelse som faglig rådgiver
med miljøkompetanse og oversikt over sårbare områder.
• Medlem av Rådgivende gruppe.
• B
 istå med beredskapsressurser fra Statens naturoppsyn til Kystverket eller
IUA.
• H
 ar ansvaret for beslutninger om behandling, forebyggende tiltak og avliving
av oljeskadet sjøfugl og vilt.
• H
 ar ansvar for Prioriteringskartet for innsats ved akutt forurensning, (kartfestet informasjon om sårbare områder).
• H
 ar også ved akutt forurensning ansvar for å følge opp virksomheter som er
regulert av Miljødirektoratet. Anvar for oppfølging av kommunal beredskap
mot akutt forurensning overføres til Kystverket i løpet av 2021.
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• Gi innspill til prioritering av geografiske områder og naturforekomster.
• Gi innspill til strategi for saneringsmetoder og tiltak.
• G
 i innspill til nødvendige undersøkelser for å kartlegge forurensningens omfang og skadevirkning.
• K
 oordinere rådgivning fra Miljødirektoratet og fylkesmannen under statlige
aksjoner og private aksjoner som Kystverket fører tilsyn med.
• K
 ommunisere effekter av akutt forurensning for natur og naturmiljø til omverdenen, i samarbeid med Kystverket.
• Ved behov, etablere stedlig personell ved ulykkessted.
Samhandling med andre etater
• Samhandling med etatene som er representert i Rådgivende gruppe og
• Samhandling med fylkesmannen.
• S amhandling med bl.a. DSB og Petroleumstilsynet i forbindelse med kravstilling og tilsyn.
Andre forhold
Det er inngått samarbeidsavtale mellom Miljødirektoratet og Kystverket, inkludert bistandsavtale mellom Kystverket og Statens naturoppsyn (datert 4. desember 2019).
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Norsk polarinstitutt
Primæroppgave:
Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima- og miljødepartementet, og leverer
vitenskapelig kunnskap og råd om polare områder. I Antarktis har instituttet forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet, mens vi for Bouvetøya i sør er delegert myndighet fra Klima- og miljødepartementet til å gi tillatelser til bruk av terrenggående
kjøretøyer og landing med luftfartøy, og til å dispensere fra andre bestemmelser i
forbindelse med forskning eller andre, særlige tiltak. Instituttet har ikke forvaltningsmyndighet i nord.
Norsk Polarinstitutt driver forvaltningsrettet naturvitenskapelig forskning, kartlegging
og overvåking i Arktis og Antarktis. Klima, miljøgifter, biologisk mangfold og geologisk
kartlegging er viktige arbeidsfelt for instituttet. En av instituttets hovedoppgaver er å
fungere som rådgivende instans for forvaltningen når det gjelder polare miljøspørsmål.
Norsk Polarinstitutt produserer også topografiske og geologiske kart i norske polarområder og er hovedansvarlig for den topografiske kartlegginga av Svalbard, Jan Mayen, Peter I Øy, Dronning Maud Land og Bouvetøya.
Norsk Polarinstitutt er eier av forskningsfartøyet og isbryteren «Kronprins Haakon»,
og har forskningsinfrastruktur og logistikk- og støttetjenester knyttet til feltarbeid og
annen aktivitet i Arktis og Antarktis.
Hjemmelsgrunnlag
Norsk Polarinstitutt ligger under Klima- og miljødepartementet, og mottar årlig sine
oppgaver gjennom departementets tildelingsbrev hvor det er fastsatt at vi skal delta
i Rådgivende gruppe for prioritering av innsats ved akutt forurensning eller fare for
akutt forurensning. Vi har ikke forvaltningsmyndighet annet enn i Antarktis og for
Bouvetøya, men skal levere vitenskapelig kunnskap og råd til norske myndigheter i
forbindelse med en uønsket hendelse med akutt utslipp på Svalbard, Jan Mayen og
omkringliggende havområder.
Oppgaver ved akutt forurensning
Norsk Polarinstitutt har følgende oppgaver ved akutt forurensning:
• Å
 delta i Rådgivende gruppe for prioritering av innsats ved akutt forurensning
eller fare for akutt forurensning.
• Å være leverandør av kunnskap om naturmiljøet i våre mandatområder.
• B
 istå med tilgjengelig infrastruktur, logistikk og støttetjenester ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.
Samhandling med andre etater ved akutt forurensning
Norsk Polarinstitutt samhandler med etatene som er representert i Rådgivende gruppe for prioritering av innsats ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.
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Petroleumstilsynet
Primæransvar
Petroleumstilsynet har myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap for
personell, og sikring i alle faser av norsk petroleumsvirksomhet. Petroleumstilsynet
har ansvar for å sette rammer for petroleumsvirksomheten og følge opp at den går
for seg på en forsvarlig måte. Sikkerhetsbegrepet omfatter forebygging av uønskede
hendelser – inkludert hendelser som kan medføre akutte utslipp.
Hjemmelsgrunnlag
Petroleumstilsynet er delegert myndighet blant annet etter bestemmelser i Petroleumsloven og Arbeidsmiljøloven; jf også Kronprinsregentens Resolusjon 19.12.2003
om Etablering av Petroleumstilsynet med mer.
De mest sentrale forskriftene er samlet i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.
Oppgaver ved akutt forurensning
Ptil vurderer oppfølging av enhver uønsket hendelse ut fra alvorlighetsgrad. Dette
omfatter også hendelser med akutt forurensning. Ved en alvorlig hendelse med akutt
forurensning varsler Ptil andre relevante myndigheter som Kystverket og Miljødirektoratet. Videre følger Ptil opp den ansvarlige operatør eller reder med mål om raskest
mulig å begrense utslippet ved kilden og stanse det.
Samhandling med andre etater ved akutt forurensning
Ved en uønsket hendelse vurderer Ptil hvilke andre myndigheter som må varsles ut fra
hendelsens alvorlighet og karakter. Det kan også være nødvendig med annen form for
samhandling. Ved en hendelse med akutt forurensning blir det varslet og opprettet
kontakt med Kystverket og Miljødirektoratet. Det kan også være aktuelt å varsle og ha
kontakt med andre myndigheter. Samhandling med relevante myndigheter og etater
er regulert gjennom egne avtaler med den enkelte myndighet.
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Politiet
Primæroppgaver
Dersom akutt forurensning oppstår i forbindelse med en hendelse som også er rednings- tjeneste (dvs. akutt fare for menneskers liv og helse), vil redningstjeneste ha
prioritet og dette ledes av politiets lokale redningssentral (LRS) og/eller Hovedredningssentralen (HRS). Hovedregelen er at HRS leder redningsaksjoner til sjøs og LRS
leder redningsaksjoner på land.
Håndteringen av den akutte forurensningen skal da skje i nært samarbeid med HRS
og politiet.
Politiet har også plikt til å iverksette nødvendige tiltak ved andre ulykkes- og katastrofe- situasjoner for å avverge fare og begrense skade. Inntil ansvaret blir overtatt
av annen myndighet, skal politiet organisere og koordinere hjelpeinnsatsen. I tillegg
kommer etterforsking, jf. straffeprosessloven, påtaleinstruksen, politiinstruksen og
Riksadvokatens rundskriv nr. 3/1999.
Politiet har også et bistandsansvar til andre offentlige myndigheter. Politiet vil da kunne bistå med nødvendige politimessige gjøremål slik at annen myndighet kan utføre
sine oppgaver i sakens anledning.
Hjemmelsgrunnlag
Det er politilovens § 27, 1. ledd som er hjemmelsgrunnlaget for redningstjenesten og
§ 27, 3. ledd som er hjemmelsgrunnlaget for å gripe inn på vegne av andre etater når
det er nødvendig.
Politiets oppgaver for øvrig er først og fremst regulert i politiloven men også i andre
lover og instrukser.
Oppgaver ved akutt forurensning
Politiets rolle ved kombinerte rednings- og forurensningsaksjoner vil normalt være å:
• lede redningstjeneste på land etter oppdrag fra HRS
• lede eller eventuelt bistå ved redningstjeneste til sjøs etter oppdrag fra HRS
• o
 rganisere og koordinere hjelpeinnsatsen inntil forurensningsmyndig heten
overtar ansvaret
Ved hendelser som kun omfatter akutt forurensning, vil politiets oppgaver normalt
være å:
• b
 istå de som har primæransvaret – politiets bistand kan i slike saker være nødvendig for å iverksette tvangstiltak, evakuering, ordenstjeneste mv
• etterforske
Samhandling med andre etater ved akutt forurensning:
Politiet må kunne samhandle med alle etatene som kan ha et ansvar i sakens anledning, eks.: kommuner, Kystverket og andre.
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Senter for oljevern og marint miljø (SOMM)
Primæroppgaver
Senter for oljevern og marint miljø er et kompetansesenter for arbeidet med oljevern
og mot marin plastforsøpling. Senteret skal fremme best tilgjengelig vitenskapelig og
erfaringsbasert kunnskap og være en pådriver for utvikling av kostnadseffektive og
miljøvennlige teknologier, metoder og tiltak for oljevern og mot marin forsøpling.
Innen oljevern skal senteret:
• Tilby oversikt over best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap
• e tablere nettverk og møteplasser på tvers av fag og sektorer og være en pådriver for utvikling og rådgiver til offentlige myndigheter
• ti
 lby sine tjenester til aktører innen offentlig forvaltning, næringsliv og ideelle
organisasjoner som jobber med bl.a. operative oppgaver og forskning og utvikling
• h
 a regelmessig kontakt og koordinere sin virksomhet med andre myndigheter.
Dette gjelder spesielt myndigheter med et overordnet ansvar innenfor områdene, herunder Kystverket, Miljødirektoratet, og fylkesmannen.
Hjemmelsgrunnlag
Senteret er underlagt Samferdselsdepartementet og er et statlig forvaltningsorgan
med særskilte fullmakter. Senteret gir faglig uavhengige råd innen sine fagområder,
formål og oppgaver, som beskrevet i instruks.
Oppgaver ved akutt forurensning
Senteret har ingen operative oppgaver under en forurensningshendelse, men skal
bidra med best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap i det forebyggende arbeidet.
Senteret vil kunne være en bidragsyter i evaluering av hendelser.
Samhandling med andre etater ved akutt forurensning
Senteret samarbeider med Kystverket i saker relatert til akutt forurensning.
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Sjøfartsdirektoratet
Primæroppgaver
Sjøfartsdirektoratet har tilsyn med norske skip og utenlandske fartøy i norsk farvann
med hjemmel i skipssikkerhetsloven.
Formålet med tilsynet er å bringe på det rene om de kravene som fremgår i eller
i medhold av loven, er oppfylt. Direktoratet utøver normalt tilsyn i etterkant av en
ulykke. Tilsynet kan munne ut i pålegg om utbedring.
Overtredelsesgebyr i henhold til skipssikkerhetslovens kapittel 9 vurderes ved skipsulykker og alvorlige arbeidsulykker. Sikkerhetsmelding vurderes dersom det er viktige
erfaringer å overføre til andre aktører.
I tillegg ønsker direktoratet å identifisere forbedringspotensial i utforming av
regelverket.
Sjøfartsdirektoratet mottar også rapporter om sjøulykker. Informasjon i skjemaet
og informasjon som blir samlet inn under tilsynet blir systematisert og strukturert i
databasen for ulykker. Data fra basen benyttes av en lang rekke brukere både internt
og eksternt.
Hjemmelsgrunnlag
Lov av 16.februar 2207 nr.9 om skipssikkerhet. (Skipssikkerhetsloven)
Forskrift av 27. 06. 2008 nr.744.(Sjøulykker og melde- og rapporteringsplikt)
Oppgaver ved akutt forurensning
Dersom Sjøfartsdirektoratet mottar melding om fare for eller akutt forurensning
varsles umiddelbart Kystverket ved vakthavende, samt politiet lokalt. Om
ressurser er tilgjengelige vil Sjøfartsdirektoratet snarest mulig sende inspektør (er) til fartøyet for å foreta tilsyn, havaribesiktelse eller havnestatskontroll.
Ved forurensning eller mistanke om forurensning fra skip vil Sjøfartsdirektoratet
kunne ta prøver fra fartøyets laste-, smøreolje- og bunkerstanker.
Ved forurensning vil Sjøfartsdirektoratet vurdere tilbakehold av fartøyet inntil bankgaranti er gitt. Bankgarantien er ment å sikre betaling av et eventuelt overtredelsesgebyr eller straff. Direktoratet har også ansvar for kontroll av forsikring mv. etter den
internasjonale konvensjon 27. november 1992 nr. 1 om erstatningsansvar for oljesølskade og internasjonale konvensjon 23. mars 2001 nr. 1 om erstatning for bunkersoljesølskade (bunkerskonvensjo- nen).
Samhandling med andre etater ved akutt forurensning
Sjøfartsdirektoratet skal yte maritim bistand til Kystverket i samsvar med avtale av 21.
01. 2006.

54 Nasjonal plan, beredskap mot akutt forurensning VEDLEGG

Statens havarikommisjon (SHK)
Statens havarikommisjon er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med
SHKs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen
av ulykker og alvorlige hendelser. SHK skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.
Statens havarikommisjon (SHK) skal undersøke ulykker og alvorlige hendelser innenfor luftfarts-, jernbane-, veg-, sjøfarts- og forsvarssektoren.
Havarikommisjonen avgjør selv omfanget av de undersøkelser som skal foretas, herunder vurdere undersøkelsens forventede sikkerhetsmessige verdi med hensyn til
nødvendige ressurser.
Hjemmelsgrunnlag
Når det gjelder sjøulykker skal Statens havarikommisjon gjennomføre undersøkelser
av sjøulykker innenfor de rammer som framgår av sjøloven og forsvarsundersøkelsesloven med tilhørende forskrifter.
Oppgaver ved akutt forurensning
SHK har ingen oppgaver knyttet til forurensningen som sådan, men akutt forurensning av betydning knyttet til sjøulykker kan medføre at sjøulykken blir undersøkelsespliktig.
Samhandling med andre etater ved akutt forurensning
Ved gjennomføring av nødvendige undersøkelser om bord i fartøy vil det i gitte tilfeller være behov for samhandling mellom Havarikommisjonen og operative aktører
med ansvar og oppgaver knyttet til fartøyet. Herunder kan typisk være Kystverket,
Sjøfartsdirektoratet, Sjøforsvaret ved Kystvakten, Politiet, Redningsselskapet og kommunale/interkommunale aktører.
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Sysselmannen på Svalbard
Primæroppgave
Sysselmannen har beredskapsansvar for akutt forurensning innenfor territorialfarvannet (12 nm) ved Svalbard, bortsett fra Bjørnøya, hvor Kystverket har ansvar. Kystverket
har ansvar utenfor 12 nm.
Kystverket er myndighet etter svalbardmiljøloven § 70 fjerde ledd ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Sysselmannen vil likevel alltid ha det operative
ansvaret og bistå med førsteinnsatsen ved et utslipp. Kystverket kan delegere myndigheten etter svalbardmiljøloven videre til Sysselmannen i enkeltsaker og gjør dette for
de aller fleste tilfeller av akutt forurensning.
Dersom en hendelse blir større enn det den enkelte klarer å håndtere, og beredskapen med Utvalg mot akutt forurensning (UA Svalbard) og depotstyrken ikke strekker
til, vil Kystverket sette i verk og lede en statlig aksjon.
Sysselmannen har en døgnkontinuerlig vakttelefon og alle tilfeller av akutt forurensning skal uten opphold meldes til Sysselmannen.
Som politimyndighet har Sysselmannen også ansvar for å sikre bevis (prøvetaking) og
etter- forske/påtale tilfeller av brudd på svalbardmiljøloven, også ved akutt forurensning.
Hjemmelsgrunnlag
Svalbardmiljøloven § 70.
Oppgaver ved akutt forurensning
For å takle tilfeller med akutt forurensning på Svalbard, er det opprettet et Utvalg mot
akutt- forurensning (UA Svalbard). Sysselmannen er leder for UA Svalbard og leder
aksjoner mot akutt forurensning inntil Kystverket eventuelt tar over.
Alle tilfeller av akutt forurensning skal meldes til Sysselmannen, som varsler videre til
Kystverket. Dersom Kystverket delegerer saken, er det Sysselmannen som avgjør om
det skal settes i gang en aksjon. Sysselmannen varsler da leder/nestleder for depotstyrken som kaller inn medlemmene i depotstyrken. Sysselmannen har det operative
ansvaret for å iverksette tiltak dersom den ansvarlige for akutt forurensning ikke klarer å håndtere dette selv.
Samhandling med andre etater ved akutt forurensning
I en aksjon mot akutt forurensning blir Utvalg mot akutt forurensning (UA Svalbard)
innkalt og stiller som et rådgivende utvalg for Sysselmannen.
Her er følgende organisasjoner representert: SNSK AS – Store Norske Spitsbergen
Kullkompani, Longyearbyen lokalstyre, LNSS – Leonard Nilsen og Sønner Spitsbergen,
Avinor AS, Kings Bay AS. Sysselmannen er leder av AU. Alle virksomheter er av Miljødirektoratet gitt pålegg om beredskap, og samhandler med Sysselmannen i aksjoner.
Organisasjonen skal også sørge for at det er stilt 20 mannskap til disposisjon i innsatsstyrken tilhørende depotet på Svalbard.
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VEDLEGG B:
UØNSKEDE HENDELSER SOM BERØRER BÅDE KYSTVERKET OG
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSSIKKERHET SITT
MYNDIGHETSOMRÅDE
Myndighetsroller ved hendelser med akutt forurensning
Direktoratet for stålevern og atomsikkerhet
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er fagmyndighet innen strålevern og atomsikkerhet, og forurensningsmyndighet for akutt radioaktiv forurensning
innenfor lovens virkeområder. Ved hendelser med akutt radioaktiv forurensning vil
DSA kunne pålegge tiltak iht. forurensningslovens virkeområder. Dette kan være pålegg om å stanse, fjerne eller begrense forurensningen. Forurenser kan også pålegges
å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller tiltakene for å motvirke
den. For å sikre oppfyllelse av påleggene kan DSA ilegge tvangsmulkt eller selv sørge
for iverksetting av tiltakene. Forurenser kan også straffes med bøter og/eller fengsel
ved forurensning.
DSA vil bistå berørte etater med faglig rådgivning om strålefaren for innsatspersonell,
og vil også kunne bistå med målinger i felt. I tillegg vil DSA bistå med råd vedrørende
opprydning og avfallshåndtering.
Hvis det dreier seg om en mer alvorlig hendelse der akutt forurensning vil være til fare
for liv, helse, miljø eller andre viktige samfunnsinteresser vil Kriseutvalget for atomberedskap, der også Kystverket deltar, bli innkalt for å koordinere videre håndtering
på tvers av sektorene. Ved slike hendelser vil DSA kunne trekke på nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som kan bistå med ytterligere ekspertise og ressurser.
Kystverket
Kystverket er statlig forurensningsmyndighet hva gjelder akutt forurensning, og har
ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem. Forurensningsloven beskriver privat, kommunal og statlig beredskap.
Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke er
dekket av kommunal eller privat beredskap. Kystverket fører tilsyn med den ansvarlige forurenser, og har myndighet til å gi pålegg til ansvarlig forurenser om å hindre
eller begrense akutt forurensning.
Kystverket kan i medhold av forurensningsloven § 46 tredje ledd beslutte at staten
skal lede håndteringen av aksjoneringen. Dersom det iverksettes statlig aksjon beslutter Kystverket hvilke tiltak som skal iverksettes, og overtar myndighet over tilgjengelig
utstyr og materiell. De interkommunale utvalgene (IUA) innlemmes da i den statlige
aksjonen. Videre skal ansvarlig forurenser stille sine ressurser til disposisjon og sørge
for gjennomføring av tiltakene Kystverket beslutter. Ved aksjoner som ledes av staten,
kan Kystverket pålegge virksomheter med beredskapsplikt etter forurensningsloven §
40 og kommuner om å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i beredskapen
i medhold av §§ 40-41. Dersom det er fare for meget betydelig forurensningsskade,
kan enhver gis pålegg om å stille til rådighet materiell eller personell for å bekjempe
ulykken.
Kystverket vil gjennomføre tiltak på vegne av ansvarlig forurenser, og kreve refusjon
for kostnadene som pådras under aksjonen.
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Samvirke mellom DSA og Kystverket
For å styrke koordineringen mellom Kystverket og DSA – herunder spørsmål som omhandler beredskap innenfor begge etaters ansvarsområde – og skape forutsigbarhet
i samarbeidet mellom etatene har DSA og Kystverket inngått en samarbeidsavtale.
Avtalen beskriver ansvarsfordelingen ved hendelser hvor begge etater er eller kan bli
involvert, tydeliggjøre arenaer hvor samarbeidet skal styrkes og identifisere områder
hvor det er viktig å dele informasjon.
Hvordan etatene samvirker under en hendelse med akutt forurensning avhenger av
type hendelse og type forurensning. Vi skiller derfor mellom tre ulike hendelsestyper
under, men presiserer at ved alle disse vil det være tett dialog mellom etatene.
1.	Ved hendelser der Kystverket har erklært en statlig ledet forurensningsaksjon
vil DSA ved behov stille med rådgiver til Kystverkets aksjonsledelse og til Kystverkets rådgivende gruppe. Dersom det er hensiktsmessig, skal det åpnes for
bruk av liaison mellom de respektive etatene. Rådgivningen vil blant annet
være knyttet til sikkerhet for innsatspersonell, slik som verneutstyr, sikkerhetssoner, håndtering av skadet personell mv., kunnskap om forurensningen,
prioritering av tiltak mv. Dette vil bli gjenspeilet i planer og ordre.
2.	Ved mindre hendelser med akutt radioaktiv forurensning av miljøet, hvor det
ikke er fare for annen forurensningen eller for sjøsikkerheten, vil DSA som ansvarlig myndighet håndtere krisen. Det vil ved behov være et tett samarbeid
med Kystverket i håndteringen, og alltid ved maritime hendelser. Dersom det
er hensiktsmessig, skal det åpnes for bruk av liaison mellom de respektive
etatene.
3.	Ved større hendelser som kan defineres som atomhendelser vil håndteringen
på nasjonalt nivå ivaretas av Kriseutvalget for atomberedskap. Kystverket er
ett av åtte medlemmer i Kriseutvalget for atomberedskap, som ledes av direktøren ved DSA. Kriseutvalget har et tydelig mandat for å iverksette tiltak, som
utføres av den etaten i KU som har lovhjemmel for iverksetting. Kystverket
har fremdeles ansvaret for den operative håndteringen på stedet ved forurensning/fare for forurensning fra andre stoffer enn radioaktiv forurensning,
og vil trolig erklære statlig ledet forurensningsaksjon, og således følge egen
beredskapsplan. I dette arbeidet vil det være behov for rådgiver fra DSA til
Kystverkets aksjonsledelse og til Kystverkets rådgivende gruppe. Dersom det
er hensiktsmessig, skal det åpnes for bruk av liaison mellom de respektive
etatene. Kriseutvalg for atomberedskap ivaretar den nasjonale håndteringen
av atomhendelsen uten å detaljstyre arbeidet på skadestedet.
Varslingslinjer ved hendelser
Det er etablert et register for skip som har eller har hatt radioaktiv last om bord, både
vanlige fraktskip, skip som er spesialdesignet for formålet og sivile reaktordrevne fartøy. Kystverket og DSA skal varsle den andre etat ved kjennskap til risikotransporter
m.m., eller dersom det innenfor forurensningslovens virkeområde oppstår en akutt
hendelse eller fare for en akutt hendelse eller ulykke, og hvor begge etater har eller
kan ha tiltak og/eller beredskapsansvar.
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VEDLEGG C:
ETABLERING AV STATLIG AKSJONSLEDELSE AKUTT FORURENSNING - UNDER FORURENSNINGSSITUASJONER MED EKSTREMT
OMFANG DER PETROLEUMSINDUSTRIEN ER ANSVARLIG
Lenke til: Brodukument mellom aktørene og Kystverket
(https://www.kystverket.no/Beredskap/Brosjyrer-og-publikasjoner/planverk/brodokument/)
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VEDLEGG C: INTERNASJONALE AVTALER
OPRC konvensjonen
Avtalens offisielle navn er «International Convention on Oil Pollution Preparedness,
Response and co-operation».
I regi av IMO ble det i 1990 undertegnet en internasjonal konvensjon om beredskap,
aksjon og samarbeid ved oljeforurensning (OPRC-konvensjonen). Norge er part i konvensjonen.
Konvensjonen gjelder for enhver oljeforurensning til havs. Konvensjonsstatene forplikter seg til å etablere nasjonale system for oljevernberedskap og aksjon etter angitte minimumskriterier, samt til å samarbeide når det gjelder forskning, utvikling,
teknisk assistanse, varsling og aksjonering for å forebygge og bekjempe oljesøl. Konvensjonen forutsetter at IMO etter hvert påtar seg oppgaver innen informasjonsvirksomhet, utdanning, teknisk bistand og annen assistanse. Konvensjonen pålegger for
øvrig konvensjonsstatene å bestrebe seg på å inngå bilaterale eller multilaterale avtaler om beredskap og aksjon mot oljeforurensning.
I 2012 tiltrådte Norge også Protocol on Preparedness, Response and Cooperation
to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances (HNS), 2000 eller OPRC-HNS Protocol.

Københavnavtalen
Det nordiske samarbeid om bekjemping av forurensning på sjøen er basert på Københavnavtalen av 1971. Avtalen var opprinnelig mellom Danmark, Finland, Norge og
Sverige. Avtalen ble reforhandlet i 1993, og Island ble med som nytt medlemsland. I
tillegg ble avtalen utvidet til også å omhandle andre skadelige stoffer enn olje.
Avtalens offisielle navn er «Nordisk avtale om samarbeid vedrørende bekjempelse av
foru- rensning av havet med olje og andre skadelige stoffer.»
Grønland og Færøyene ble medlemmer av avtalen, som del av den Danske delegasjonen, i 1998. I forbindelse med avtalen er det et årlig plenumsmøte. I tillegg møtes en
arbeidsgruppe 1-2 ganger i året.
For å gjennomføre det praktiske samarbeidet med forurensningshendelser er det utarbeidet en beredskapsplan.
Innenfor rammen av Københavnavtalen gjennomføres årlige regionøvelser. Norge
deltar i årlig regionøvelse med Sverige og Danmark for regionen som dekker Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat.
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Bonnavtalen
For å begrense akutt olje- og kjemikalieforurensning i Nordsjøen, har alle land som
grenser til Nordsjøen inngått en avtale om gjensidig varsling, bistand og miljøovervåkning.
Bakgrunnen for avtalen var ”Torrey Canyon”-ulykken i 1967, da dette tankfartøyet grunnstøtte på sørvestkysten av Storbritannia. Avtalen ble undertegnet
i 1969 i Bonn, derav navnet. Landene som undertegnet avtalen var Belgia, Danmark,
Frankrike, Tyskland, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia. Avtalens offisielle
navn er ”Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil
and other harmful substances”.
Avtalen ble revidert i 1983 og da EU ble medlem av avtalen. I 1987 ble også samarbeid om flyovervåkning en del av avtalen. I 2010 ble Irland medlem av avtalen og i
2019 ble også Spania medlem. For å gjennomføre det praktiske samarbeidet med
forurensningshendelser er det utarbeidet en beredskapsplan. (Bonn Agreement
Counter Pollution Manual)
Arbeidet innen Bonnavtalen styres av en ministerdeklarasjon hvor en gjennom denne bl.a. har godkjent Bonn Agreement Action Plan. I forbindelse med avtalen er det
et årlig møte for Contracting Parties. I tillegg møtes arbeidsgruppen i Bonnavtalen Working Group on Operational, Technical and Scientific Questions Concerning
Counter Pollution Activities (OTSOPA) en gang per år.

Norge-Russland-avtalen
Norge og Russland har inngått gjensidig avtale om blant annet varsling, øvelser og
bekjempning av akutt oljeforurensning i Barentshavet. Avtalen ble undertegnet i
1994.
I forbindelse med avtalen ble det også utarbeidet en felles beredskapsplan som
beskriver hvordan samarbeidet skal foregå, både i forbindelse med møter og ved hendelser.
I forbindelse med avtalen gjennomføres det normalt to møter per år. Ett av møtene er
planleggingsmøtet for den årlige øvelse ”Barents”, som gjennomføres sammen med
Hovedredningssentralen i Nord-Norge og andre norske aktører. I tillegg gjennomføres
det ett årlig møte hvor det blant annet deler erfaringer fra øvelser og reelle hendelser,
ny oljevernteknologi, oppdatering av felles beredskapsplan med mer.

NORBRIT-planen (samarbeid mellom Norge og Storbritannia)
Klima- og miljødepartementet i Norge og Department of Trade i Storbritannia undertegnet Norbrit-planen i 1983. Planen gjelder varsling og samarbeid om bekjempelse
av akutt oljeforurensning for sjøområdet 50 nautiske mil på hver side av grenselinjen
mellom Storbritannia og Norge - fra 62 grader nord og sørover.
Planen ble re-signert 2010 av Fiskeri- og kystdepartementet i Norge og Department
of Transport i Storbritannia. Det er ikke faste møter som følge av denne planen. Det
gjennomføres regelmessige øvelser for å teste ut planen.
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Avtale om samarbeid om oljevernberedskap i Arktis
Denne avtalen ble undertegnet i 2013. Avtalens formål er å styrke samarbeid, koordinering og gjensidig assistanse mellom partene vedrørende oljevernberedskap og
-aksjon i Arktis for å beskytte det marine miljøet mot oljeforurensning.
Avtalen gjelder for alle oljeforurensningsuhell som inntreffer i, eller kan utgjøre en
trussel mot, et marint område som en stat som er part i avtalen utøver suverenitet,
suveren rett eller jurisdiksjon over. Dette gjelder også for statens indre farvann, territoriale havområder, eksklusive økonomisk sone og kontinentalsokkel, i samsvar med
folkeretten. Avtaleparter og avtalens sørlige grense er som følger:
Canada – havområder nord for 60 grader nord
Danmark – havområder over den sørlige grensen for Grønlands eksklusive økonomiske sone og den færøyske fiskerisonen
Finland – havområder nord for 63 grader 30 minutter nord
Island – havområder nord for den sørlige grensen for Islands eksklusive økonomiske
sone
Norge – havområder nord for polarsirkelen
Russland – havområder nord for kystlinjene til Kvitsjøen, Barentshavet, Karahavet,
Laptev- havet, Østsibirhavet og Chukchihavet, samt elvemunningene til elvene som
renner ut i disse havene på sjøsiden av grunnlinjen som bredden på territorialfarvannet måles fra
Sverige – havområder nord for 63 grader 30 minutter nord
USA – havområder på sjøsiden av kystlinjen fra grensen mellom De forente stater og
Canada ved Beauforthavet langs nordsiden av Alaskas fastland til Aleutene, over 24
nautiske mil sør for Aleutene og i Beringhavet øst for grensene for De forente staters
eksklusive økonomiske sone.

EUs krisebistand ved akutt oljeforurensning
Gjennom EØS avtalen kan Norge be om bistand fra EU ved bl.a. akutt oljeforurensning.
EU har gjennom sin sjøfartsorganisasjon EMSA (European Maritime Safety Agency)
inngått avtale med flere fartøy som også kan gjøre innsats ved oljeulykker. I tillegg til
fartøy har EMSA også etablert utstyrsdepoter som Norge kan benytte ved alvorlige
hendelser. Anmodning om bistand fra EU gjøres gjennom EUs Emergency Response
Coordination Centre (ERCC) i Brussel.
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www.kystverket.no
post@kystverket.no
Sentralbord: 07847
Postadresse: Kystverket, p.b. 1502, 6025 Ålesund

64 Nasjonal plan, beredskap mot akutt forurensning VEDLEGG

