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Beredskapsplan akutt forurensning - Salten IUA

Rådmannens forslag til vedtak:

1) Beredskapsplan ved akutt forurensing utarbeidet av Salten IUA vedtas.
2) Den kommunale akutte forurensingsplan oppdateres iht krav fra Salten IUA, samt
minimumsbeholdningen oppdateres og evt kompletteres iht krav.
Vedlegg
1 Vedtekter - Salten IUA
2 Administrativ del - Salten IUA
3 Operativ del - Salten IUA
Bakgrunn for saken:

Kommunen er iht lovgivningen pålagt å ha en beredskapsplan dersom det oppstår en akutt
forurensningssituasjon.
Formålet med beredskapsplanen er at kommunen skal ha et effektivt reaksjonsapparat dersom
det skulle skje et ukontrollert utslipp av oljeprodukt eller kjemikalier på land eller langs kysten.
Beredskapsplanen som er utarbeidet legger til grunn at alle som har funksjoner i
beredskapsorganisasjonen er kjent med sitt ansvar og hvilke rolle / oppgave en har dersom en
akutt forurensningssituasjon skulle oppstå.
Dersom en akutt forurensningssituasjon inntreffer er det et hovedprinsipp at det er forurenser som
er ansvarlig for å rydde opp. Dersom situasjonen er slik at forurensingen ikke kan håndteres av
skadevolder/eier, inntrer et ansvar for kommunen.
I hovedsak er det det lokale brannvesen som vil lede og representere kommunen i en akutt
forurensningssituasjon. For Gildeskål kommuner det Salten brann, men det lokale
brannberedskapen vil i første omgang bli utkaldt.

Gildeskål kommune har sammen med øvrige Salten kommunene etablert et eget interkommunalt
samarbeid, IUA. (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning)
Samarbeidet omfatter følgende kommuner:
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørforld og Værøy.
Ved forurensingstilfeller som er større enn det en med rimelighet kan forvente at en enkelt
skadevolder / kommune kan håndtere, kan Salten IUA overta ansvaret for aksjonen. Er hendelsen
for stor for Salten -IUA, vil Kystverket overta ansvaret for aksjonen. Overtakelse av en aksjon skjer
etter anmodning fra underliggende virksomhet/organ.
Vurdering:

En kommune er iht lovgivningen pålagt å ha en beredskapsplan for akutt forurensing dersom det
oppstår en akutt forurensningssituasjon.
Beredskapsplanen skal iht lovverket forankres og godkjennes av de enkelte kommunene.
Salten IUA planverk består av følgende dokumenter:
- Vedtekter for Salten IUA – sier noe om hvordan Salten IUA er organisert.
-

Administrativ del – Hvordan beredskapsplan skal gi en helhetlig plan av den totale
utøvende driften av Salten IUA, både i og utenfor aksjoner mot akutt forurensning.

-

Operativ del – Den operative delen av beredskapsplanene er et beslutningsstøtteverktøy
for Salten IUA, og skal sikre at tiltak iverksettes når en forurensningssituasjon inntreffer.

Hjemmel:

Salten IUA er opprettet i medhold av lov av 13.mars 1981 om vern mot forurensninger og om
avfall (forurensningsloven) §§ 43 og 44 og lov av 25. september 1992 om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 27.
Delegasjon:
Deltakerkommunene har delegert sin myndighet etter forurensningsloven § 47 til Salten IUA.
Delegasjonen fritar ikke kommunene fra den lovfestede plikten til å ha en beredskap mot mindre
tilfeller av akutt forurensning i egen kommune. Delegasjonen innebærer at årsmøtet i Salten IUA
skal forvalte samarbeidet på vegne av kommunene, herunder fastsette størrelsen på driftstilskudd
fra kommunene.
Vertskommune:
Bodø kommune er vertskommune for Salten IUA. Vertskommuneansvaret utøves av Salten Brann
IKS. Vertskommunen skal forestå den daglige driften av samarbeidet. Videre skal vertskommunen
være et kompetansesenter for regionen, og skal kunne gi faglige råd om beredskap til
deltakerkommunene og yte bistand også ved kommunale aksjoner mot akutt forurensning.
Den enkelte kommune må selv sørge for en beredskap bestående av kompetent personell og
hensiktsmessig materiell som står i forhold til risikoen for mindre tilfeller av akutt forurensning i
kommunen, jf. kommunens ROS-analyse.
Det kreves i tillegg at deltakerkommunene har en til enhver tid oppdatert minimumsbeholdning av
beredskapsutstyr egnet for bekjempelse og begrensing av akutt forurensning. Størrelse og omfang
av denne minimumsbeholdningen føres i beredskapsplanen og oppdateres på årsmøtet.
For Gildeskål kommunes del er det plassert en beredskapshenger med div. lenser og utstyr.
Utstyret er tenkt benyttet ved mindre forurensning. Utstyret skal gjennomgås og evt oppdateres
hvert år. Utover det bør det etableres en database/kart over områder hvor evt fare for forurensning

kan forekomme. Det skal også utarbeides en tlf.liste over hvem man skal kontakte ved en evt
hendelse. Eksisterende kommunale plan tas inn til revisjon i løpet av første kvartal 2016.
Konklusjon:

Dagens vedtatte plan mot akutt forurensing er fra 1988 (slik saksbehandler klarer å se.) Plan er
revidert med ujevne år, siste notat er fra 1998. Det har skjedd mye de siste årene både innad i
kommunene og på sentrale hold. Salten IUA var også da operativ, men her har det vært div.
endringer. For Gildeskål kommunes del er den største endringen at kommunene nå er med i
Salten brann. Bodø kommune er vertskommune for salten IUA. Vertskommuneansvaret utøves av
Salten Brann IKS og som da forestår den daglige driften av samarbeidet.
For å ha en operativ beredskapsplan mot akutt forurensing utarbeidet av Salten IUA skal den
vedtas av samtlige deltakerkommuner.

