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Kystverket
Rådgivende og utøvende
organ for Fiskeri- og
kystdepartementet i
forvaltning av:
•
•
•
•
•

havner
infrastruktur for sjøtransport
sjøsikkerhet
beredskap mot akutt forurensing
kystkultur

Kystdirektør
Assisterende kystdirektør
Utviklingsstab
Styring, økonomi og FOU

Stab for tilsyn, revisjon og kvalitet

Personal og organisasjonsutvikling
Kommunikasjon

Stab for interne tjenester
- IKT og BSS
- Innkjøp og anskaffelser
- Administrasjon

Kystforvaltningsavdelingen

Sjøsikkerhetsavdelingen

Beredskapsavdelingen
- Logistikk
- Miljø
- Operasjon
- Skipsvrak

Region
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Kystverkets regioner
KV Troms og
Finnmark

KV Nordland

KV Midt-Norge

KV Sørøst

KV Vest

Kystverket, beredskapsavdelingen
• Vi er 42 som jobber blant annet med;
– Statens beredskapsansvar akutt forurensning; dvs
olje og kjemikalieutslipp
• Aksjonsorganisasjon – beredskapsvaktlag – ca 1300
meldinger om hendelser pr år
• Materiell- og personellressurser
• Kurs, øvelser og opplæring av samspills organisasjonen
• Slepeberedskap

– Forurensning fra vrak
• U-864, Murmansk og forurensning fra andre vrak

– Bidrag til forvaltingsplaner, utredninger o.a.
– Utøver myndighet etter forurensningsloven og
Svalbardmiljøloven
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Geografisk ansvarsområde
• Norsk territorium
– Land (innland)
– Territorialfarvann

•
•
•
•

Svalbard
Bjørnøya
Jan Mayen
Norsk økonomisk
sone

Ansvar og roller
• Forurensningsloven m. forskrifter (utvalg):
– § 7, 4 ledd: hjemmel til å gi pålegg
– § 46, 1. ledd: aksjonsplikt > krav til den ansvarlig
– § 46, 3. ledd: statlig overtagelse
– § 49 plikt til å gi opplysinger
– § 50 rett til gransking
– § 51 hjemmel til å gi pålegg om undersøkelser
– Deler av forurensningsforskriften kapittel 19 om
dispergering (SFT > Kystverket fra 1.1.2009).
• Pliktsubjektet er ”den ansvarlige”
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Hva må forurenseren gjøre?
• Ha beredskap overfor mulig egen akutt
forurensning
• Dette gjelder i hovedsak
– Petroleumsvirksomhet offshore
– Råoljeterminaler, raffinerier,
distribusjonsanlegg
– Industri anlegg basert på miljørisiko

• Aksjonere overfor egne utslipp
• Bistå kommunale og statlige aksjoner

Hva er kommunenes rolle?
• Aksjonere over for all akutt forurensning som
forurenser ikke tar
• Bistå statlige aksjoner
• Ha beredskap overfor mindre tilfeller av akutt
forurensning som skyldes normal virksomhet i
kommunen
– Teknisk etat, brannvesen, havnevesen etc.
– 34 interkommunale utvalg (IUA) mot akutt
forurensning

• Hvert IUA har sin egen godkjente
beredskapsplan
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IUA
•
•
•
•

34 regioner
Vertskommune
Beredskapsplan
KLIF ansvar
– Justeringer

• Inngår i statens
beredskap
• Bidrar i oljeindustriens
beredskap
– NOFO avtale

Hva har staten operativt ansvar for ?
• Staten kan overta aksjoner overfor større
tilfeller av akutt forurensning
• Bistå kommunale aksjoner
• Ha utvidet beredskap overfor større tilfeller av
akutt forurensning som ikke er dekket av
privat / kommunal beredskap
– Akutt forurensning fra skip, skipsvrak og ukjente
kilder
– Slepeberedskap og aksjonsorganisasjon

• Samordne privat, kommunal og statlig
beredskap
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Beredskapshendelser
• Beredskapsvaktlaget 2009:
– Totalt antall varsel
– Uten forurensning
– Med utslipp
• Skipsbasert
• Offshorebasert
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84
112

Antall utslipp og mengde
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Noen nasjonale samarbeidspartnere
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Internasjonale avtaler
• IMO - OPRC Konvensjonen
(+OPRC/HNS)
• Bonn-avtalen
• København-avtalen, mellom de
nordiske land
• Barentshav-avtalen
• EMSA
• EU - MIC
• Arktisk Råd - EPPR
arbeidsgruppe
• ICE, rådgivning ved
kjemikalieuhell
• NorBrit-avtalen

Aktører i den nasjonale beredskapen
Petroleumstilsynet
Statens forurensningstilsyn
Sjøfartsdirektoratet
Fylkesmennene
Rådgivende
gruppe miljø
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Regjeringen
Fiskeri- og
kystdepartementet
Statlig beredskap
Kystverket

Kommunal beredskap
IUA
Privat beredskap

Forsvaret/
Kystvakten
DSB/ Sivilforsv
Private bedrifter
Intern.avtaler
Hovedrednings
sentralene
NOFO
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Strategi ved oljevernaksjoner
• Bekjempe akutt forurensning så nærme kilden som
mulig for å hindre drift og videre spredning.
• Prioritere mekanisk opptak. Bruk av kjemisk
dispergering når dette gir nettomiljøgevinst.
• Strandsanering etter opptak av frittflytende olje.
• Generell prioritering av innsats under aksjoner
– Helse, miljø og sikkerhet skal ha høyeste prioritet
– Naturressurser
– Menneskeskapte og økonomiske ressurser

• Iverksette kontinuerlig overvåkning
(miljøundersøkelser)
• Utnytte samlede nasjonale ressurser (hjemmel i
forurensningsloven)

Aksjon mot akutt forurensning
Nivå 1: Virksomheten aksjonerer selv
AKSJONSLEDELSE
Rapportere til:

AKSJONSLEDER

-KYV
-IUA

(dir. / driftssjef)

STAB
OPERASJON
KOMMUNAL
BEREDSKAP
-overvåker
-bistår
-eventuelt overtar

RESSURS / LOGISTIKK
MILJØ/VIRKNING
RÅDGIVERE

SKADESTED
SKL
-virksomhetens
egen beredskap
-bistand fra andre
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Aksjon mot akutt forurensning
Nivå 2: kommunen aksjonerer
KYV

KOMMUNE

-overvåker
-yter bistand

-Brannsjef
-Teknisk sjef
-Havnesjef
(rapporterer til: KYV og
IUA)
STAB

IUA
(-vertskommune
-vertsbrannvesen
-havnevesen
-nabokommune)
-overvåker
-yter bistand
-eventuelt overtar

SKADESTED
SKL -utrykkningsleder
(brannmester,
overbrannmester,
havnekaptein,
kom.ing.)
Skadevolder
-skadevolders ressurser

Aksjon mot akutt forurensning
Nivå 3: IUA / vertskommunen aksjonerer
KYV
-overvåker
-yter bistand
-eventuelt tar over
INTERKOMMUNALT UTVALG MOT
AKUTT FORURENSNING (IUA)

Virksomheten
-yter bistand

Info.
Økonomi

REGIONAL LEDER
OPERASJON
Logg / Sekretariat

MILJØ / VIRKNING.

KOMMUNE
Innsatsleder
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RÅDGIVERE
-Kystverket
-Fy.Miljøavd.
-NOFO

Ikke
berørte
kommuner
yter bistand
i henhold til
b-plan

RESSURS / LOGISTIK

SKL-kyst/strand
Koordinerer arbeidet i
skadeområdene.

KOMMUNE
Innsatsleder
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Samordning av store aksjoner mot akutt forurensning
som ledes av staten ved Kystverket
(Nivå 4)

Kystdirektøren

HRS-S
HRS-N

Aksjonsleder
Juridisk
Informasjon
Økonomi
IKT

LRS

Rådgivere:
Regionen
Sjøfartsdir.
IUA
FyM
Andre

Operasjon
Sekretariat / Logg

Logistikk

IUA, kommune
Skadesteds-leder
land/strand
(Sivilforsvaret)

Miljø/virkning

Skadesteds-leder
sjø
(KYV, Kystvakt,
NOFO)

Leder
Nødlossing
(KYV, SDir,
bergningsselskap.)

Organisasjon - Oljevernaksjon ”Full City”
Rederi
- Havarist
- Nødlossing

KYSTVERKET AKSJONSLEDELSE
HORTEN
- Aksjonsleder
- Operasjon
- Miljø/virkning
- Ressurs/logistikk

Strandrensegruppe
-Operasjon
- IUA
- Miljø/virkning
- Ressurs / logistikk

Depoter
Langesund / Stavern

- Juridisk
- økonomi
- Informasjon

Avfalsbehandling
Veolia

IUA Aust-Agder

IUA Telemark

IUA Vestfold

Arendal
Operasjon
- Ressurs/logistikk
Miljø / virkning

Langesund
- Operasjon
- Ressurs/logistikk
-Miljø / virkning

Stavern
- Operasjon
- Ressurs/logistikk
- Miljø / virkning

SKL-sjø
KV Nornen
Rådgiver fra
Kystverket

Kommuner/skadeområder
Framskutte depot, innsatsledere, lag/arbeidsledere, innsatspersonell
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Prop 1S Hovedprioriteringer 2010 for Kystverket

• Hovedprioriteringer for Kystverket i
2010 er å

–ivareta statens
beredskapsansvar for akutt
forurensning, og samordne
den private, kommunale og
statlige beredskapen til et
nasjonalt beredskapssystem
mot akutt forurensning,

Prop 1S Beredskap mot akutt forurensing

• Mål og prioriteringer
–Bedre utnyttelsen og
samordninga av private,
kommunale og statlige
ressurser innen den nasjonale
beredskapen mot akutt
forurensning.
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F.loven
•

§ 43. (kommunal og statlig beredskap)
– Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensning
som ikke er dekket av kommunal beredskap etter første ledd eller privat
beredskap etter §§ 40-42.
– Forurensningsmyndigheten skal såvidt mulig sørge for at privat, kommunal
og statlig beredskap samordnes i et nasjonalt beredskapssystem.

•

§ 46. (aksjoner mot akutt forurensning)

– Ved større tilfeller av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning kan
statlig myndighet helt eller delvis overta ledelsen av arbeidet med å
bekjempe ulykken.

•

§ 47. (bistandsplikt)

– Ved aksjoner som ledes av staten, plikter den som har beredskapsplikt etter
§ 40 og kommuner etter pålegg fra forurensningsmyndigheten å stille til
rådighet utstyr og personell som inngår i beredskapen etter §§ 40-44. Er det
fare for meget betydelig forurensningsskade, kan enhver gis pålegg om å
stille til rådighet materiell eller personell for å bekjempe ulykken.
– Bestemmelsen i annet ledd gjelder også ved aksjoner utenfor rikets
grenser. I slike tilfeller kan forurensningsmyndigheten også fastsette at
utstyr og personell skal stilles til rådighet for andre lands myndigheter i den
utstrekning det ellers følger av annet ledd.
– Alle offentlige myndigheter skal i den utstrekning det er forenlig med deres
øvrige oppgaver yte bistand ved omfattende tilfeller av akutt forurensning.

OPRC - Artikkel 6
Nasjonale og regionale systemer for beredskap og aksjon
•

(1)Hver part i konvensjonen skal opprette et nasjonalt system for hurtig
og effektiv aksjon mot oljeforurensningsuhell. Dette system skal som et
minimum omfatte:
– (a)utpekning av:
• i)vedkommende nasjonale myndighet eller myndigheter med ansvar for
beredskap og aksjon mot oljeforurensning;
• ii)det nasjonale operasjonelle kontaktpunkt eller -punkter som skal være ansvarlig
for å motta og sende oljeforurensningsrapporter som nevnt i artikkel 4; og
• iii)en myndighet med rett til å opptre på vegne av staten for å anmode om
assistanse eller beslutte å gi den assistanse det anmodes om;

– (b)en nasjonal beredskaps- og aksjonsplan som omfatter det
organisasjonsmessige forholdet mellom de forskjellige berørte instanser,
enten de er offentlige eller private, og som tar i betraktning de retningslinjer
Organisasjonen har utviklet.

•

(2)I tillegg skal hver part, innenfor rammen av dens muligheter, enten
individuelt eller gjennom bilateralt eller multilateralt samarbeid, og
eventuelt i samarbeid med olje- og skipsfartsnæringen,
havnemyndigheter og andre aktuelle organer, opprette:
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Hvor går veien videre?

Hva har andre land?
• UK
– Nasjonal plan

• Australia
– Nasjonal plan
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Hva vil vi oppnå?
• Tydeligere beskrivelse av ansvar og
roller i en felles konseptbeskrivelse
– ”Bridging document”

• Gir en samlet oversikt over oppgaver og
roller innen beredskap mot akutt
forurensning
– Bidrag under en statlig oljevernaksjon ledet
av Kystverket

Konsept
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Oppfølging
• Skjema/ mal for beskrivelse
– Myndighet
– Ansvar
– Rolle
–…

Tidsplan
• Konseptbeskrivelsen ferdig innen
1.12.10
• Legge samlet ut på kystverket.no som
beskrivelse av nasjonal beredskap
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Takk for oppmerksomheten
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