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Kystverket
Kystverket
• En nasjonal etat for sjøsikkerhet, 

kystforvaltning og beredskap mot 
akutt forurensning. 

• Et rådgivende og utøvende organ 
for Samferdselsdepartementet

Ansvarsområder
• Maritim infrastruktur og maritime tjenester
• Transportplanlegging og kystforvalting
• Beredskap mot akutt forurensning

• Nøkkelinformasjon:
- Ca 1000 ansatte
- Budsjett ca 2,7 mrd kr
- Hovedkontor i Ålesund

- 5 regioner
- Rederi
- Beredskapssenter

- Operative ressurser 24/7
- Depoter
- Fartøy
- Lostjenesten
- Fly og helikopter
- Sjøtrafikksentraler
- Beredskapsvaktlag
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Beredskap mot akutt forurensning i Kystverket

• Nasjonal beredskapsplan og samordning av beredskapen
• Statlig forurensningsmyndighet og statens 

beredskapsansvar akutt forurensning
– Tilsyn, pålegg og anmeldelser
– Aksjonsorganisasjon og beredskapsvaktlag
– Kurs, øvelser og opplæring
– Anbefaling, anskaffelse og drift av statens beredskapsressurser
– Slepeberedskap
– Fly- og satellittovervåkning

• Dimensjonert i miljørisiko- og beredskapsanalyser
• Internasjonalt samarbeid og bistand
• Omfatter også forurensning fra skipsvrak



– Vi tar ansvar for sjøvegen

Hjemmelsgrunnlaget

• Delegert myndighet etter:
– Forurensningsloven
– Svalbardmiljøloven
– Havne- og farvannsloven
– Losloven

• I tillegg oppfølging etter:
– Inngrepsforskriften
– HMS forskriftene for petroleumsvirksomheten

Presenter
Presentation Notes
Forskrift om inngrep på åpent hav og i Norges økonomiske sone i tilfelle av havforurensning eller fare for forurensning av olje eller andre stoffer som følge av en sjøulykke
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Kystverkets roller og mandat

• Beredskap overfor større tilfeller av akutt forurensning
• Bistå kommunale aksjoner
• Kan overta aksjoner ved større tilfeller av akutt forurensning
• Samordne privat, kommunal og statlig beredskap

• Private virksomheter har aksjons- og bistandsplikt
• Kommunene har aksjons- og bistandsplikt

– 32 Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA

Presenter
Presentation Notes
Rolledelingen mellom stat, kommune og private virksomheter er i første rekke regulert i Forurensningsloven. I tillegg kommer Svalbardmiljøloven for Svalbard. Prinsippet om at ”forurenser betaler” og at enhver skal ha en beredskap knyttet til mulig forurensning fra egen virksomhet er sentralt i lovverket. En rekke private virksomheter – kanskje først og fremst petroleumsvirksomheten og større industribedrifter og kommunene for egne beredskapskrav fra Miljødirektoratet. Staten ved Kystverket skal da ha en beredskap overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat / kommunal beredskap, noe som i praksis vil si akutt forurensning fra skip, skipsvrak og ukjente kilder. Vi skal bistå  ved kommunale aksjoner. Men i denne sammenhengen er hjemmelen til å kunne overta det operative ansvaret fra den ansvarlige skadevolder ved større tilfeller av akutt forurensning en sentral hjemmel i forhold til statlige aksjoner. Nettopp derfor er det viktig at Kystverket, så vidt mulig, kan samordne privat, kommunal og statlig beredskap slik at vi har et helhetlig system i Norge. Kystverket kan pålegge bistand og mobilisere nasjonale ressurser ettersom private virksomheter og kommunene har bistandsplikt til Kystverket ved statlige aksjoner – det samme har øvrige etater (så lenge det er forenlig med deres øvrige oppgaver). Kystverket er tilsynsmyndighet for disse ved akutt forurensning. (NB – Forholdet til Miljødirektoratet ift kravstilling mot kommuner/IUA og manglende planmal)
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Samordnet nasjonal beredskap
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Internasjonale avtaler og 
samarbeid akutt forurensning
• IMO - OPRC Konvensjonen
• Bonnavtalen
• Københavnavtalen
• Norge - Russland avtalen 
• NorBrit-planen
• Arktisk oljevernavtale
• EMSA
• EUs krisemekanisme - ERCC
• ICE –MAR ICE
• Arktisk Råd - EPPR arbeidsgruppe

http://arctic-council.org/
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Nasjonal beredskapsplan

• Definerer roller og ansvar 
• Utgangspunkt

– Forurensningsloven
– Internasjonale konvensjoner
– Erfaringer - ”Macondo” og ”Full City”

• Forutsetninger
– Bygger på og sikrer sammenheng med andre 

planer – avklarer ansvar
– Forutsigbarhet ved statlig overtagelse fra ansvarlig 

skadevolder både ved skipsulykker og offshore 
petroleumshendelser

Presenter
Presentation Notes
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.Den nasjonale planen bygger på Kystverkets og medvirkende samvirkeaktørers erfaringer fra de siste statlige aksjoner mot akutt forurensning der behovet for en overbygning over egen sektors beredskapsplan ble tydelig. Dette dokumentet er første versjon av Nasjonal plan og beskriver i korte trekk oppbygging av den nasjonale beredskapen og de mest sentrale aktørers ansvar og myndighet ved en uønsket hendelse med akutt forurensning.
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Statlige ressurser 
– akutt forurensning

• Beredskapspersonell i hele Kystverket
• 16 beredskapsdepoter med oljevernutstyr, og 

mannskap
• 29 beredskapsdepot med statlig utstyr hos IUA
• 35 fartøyer i beredskap for slep av oljelenser
• 6 oljevernfartøy 
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Statlige ressurser 
– akutt forurensning

• 11 kystvaktfartøy med oljevernutstyr
• 4 statlige slepefartøy
• Overvåkingsfly og satellittovervåkning
• Nasjonale og internasjonale avtaler
• Pålegge bistand og mobilisere 

nasjonale ressurser
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Kystverkets beredskapsvaktlag

• Miljø, operativ og logistikk kompetanse
• Vardø VTS
• Losoldermann
• Sjøfartsdirektoratet

Miljø, operativ og logistikk kompetanse

sjøvegen

Sjøfartsdirektoratet
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Statlig aksjon

• Kystverket gir pålegg til den ansvarlige
• Kystverket leder aksjonen mot akutt 

forurensning (eller fare for)
• Kystverket stiller krav til skipets eier 

angående oppfølging av havarist -
nødlossing og berging

• Staten forskutterer utgifter og fremmer 
krav for alle offentlige aktører

Presenter
Presentation Notes
Kystverket gir pålegg til den ansvarligeKystverket leder aksjonen mot akutt forurensning- Regional ledelse på land ved IUA’ene- Sjøgående operasjoner ledes av Kystverket eller av KystvaktenKystverket stiller krav til skipets eier angående oppfølging av havarist - nødlossing og berging- Eventuelt iverksetter tiltak i egen regiStaten forskutterer utgifter og fremmer krav til skadevolder (P&I forsikring) for alle offentlige aktører. Organiseringen av en aksjon bygger på en egen veileder (ELS) fra DSB, Miljødirektoratet og Kystverket til bruk i kommunenes brann- og redningstjeneste, Sivilforsvaret, de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning og i Kystverket. Ledelsessystemet har utgangspunkt i det amerikanske Incident Command System (ICS), men er tilpasset prinsippene om ansvar, likhet og nærhet og organiseringen av ledelse og ledelsesnivåer hos beredskapsaktører i Norge. 
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Strategi ved oljevernaksjoner

• Bekjempe så nærme kilden som mulig
• Prioritere mekanisk opptak - kjemisk dispergering når dette gir netto 

miljøgevinst
• Strandsanering etter opptak av fritt-flytende olje.
• Generell prioritering av innsats under aksjoner

– Helse, miljø og sikkerhet
– Naturressurser
– Menneskeskapte og økonomiske ressurser

• Løpende miljøundersøkelser
• Utnytte samlede nasjonale ressurser
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