
 

 
 

 
Hovedkontoret - Beredskapsavdelingen 

 

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 
6025 ÅLESUND 

 
 

 

Telefon: 
Telefaks: 

Bankgiro: 
 

 

+47 07847 
+47 70 23 10 08 

7694 05 06766 
 

 

Internett: 
E-post: 

Org.nr.: 

 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 

NO 970 237 372 
 

 Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 

 
  
 
 
 

Miljøverndepartementet 
Postboks 8013 Dep 
0030 OSLO 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref: 
 

Vår ref: 
2012/2769-3 

Arkiv nr: Saksbehandler: 
Morten Hauge 

Dato: 
19.07.2012 

Kystverkets høringsuttalelse til endret forskrift om vern av miljøet i Antarktis 
 
 

Kystverket viser til Miljøverndepartementets forslag til endret forskrift om vern av 
miljøet i Antarktis sendt på høring 8. juni 2012. Videre vises det til brev til 
Miljøverndepartementet 29. mars 2011 med innspill til utarbeidelse av høringsnotat 
og endringsforskrift til overnevnte forskrift. 

Kystverkets høringsuttalelse er basert på Kystverkets rolle, arbeidsoppgaver, 
nasjonale samordningsansvar og erfaringer ved akutte situasjoner med fare for eller 
inntruffet akutt forurensning og miljøskader. 

Kystverket registrerer at begrepet ”akutt situasjon” i forskriftens § 3, bokstav d. nå 
benyttes og defineres. Definisjonen er etter vår oppfatning tilnærmet lik den som 
benyttes i forurensningslovens Kap.6. og det stilles spørsmål ved hvorfor ikke 
begrepet ”akutt forurensning” anvendes ved denne type akutte situasjoner.  

Når det gjelder forebyggende arbeid viser Kystverket fortsatt til det pågående 
arbeidet i IMO med Polarkoden som svært viktig, både når det gjelder miljøskader, 
men ikke minst når det gjelder muligheter til å kunne bekjempe akutt 
oljeforurensning. Spesielt vil forbud mot bruk av tungolje ha stor betydning. 
 
Ved ”akutt situasjon” er det av avgjørende betydning for å kunne håndtere 
situasjonen optimalt at aktiviteten har en beredskapsplan som beskriver hvordan 
ulike situasjoner skal håndteres. For å sikre at beredskapsplanen gjenspeiler 
gjennomføring av tiltak i samsvar med mulige akutte situasjoner, anbefaler 
Kystverket at det foretas både en miljørisikovurdering og en beredskapsanalyse av 
aktiviteter som kan utgjøre en. Resultatet fra disse vurderingene bør deretter legges 
til grunn for fastsettelse av beredskapsnivå og dimensjonering av 
beredskapsressurser. 

Gode og effektive rutiner for varsling, mottak og rask behandling vil kunne være 
avgjørende for omfanget og utviklingen av en akutt situasjon. Kystverket har 
døgnkontinuerlig overvåkningssystemer og beredskapsvaktlag med rutiner og 

Hovedkontoret 



 

 
 

Side 2 

personell med erfaringer fra mottak og behandling av akutte hendelser både i 
landbasert virksomhet, skipstrafikk og på kontinentalsokkelen, herunder Svalbard. 
Det samme gjelder internasjonale akutte hendelser hvor Kystverket og Direktoratet 
for Samfunnssikkerhet og beredskap er kontaktpunkt for mottak og behandling av 
henvendelser om bistand eller hvor Norge ber om internasjonal bistand. 
 
Det påpekes i høringsforslaget at størsteparten av de aktiviteter som omfattes av 
forskriften knytter seg til landbasert virksomhet. Etter Kystverkets oppfatning bør en 
ikke se bort fra det betydelige potensial som skipstrafikken utgjør for akutt 
forurensning, både når det gjelder transport av last og produkter og fartøyets 
drivstoff. 
 
Kystverket vil spesielt trekke frem den døgnkontinuerlige vakt- og 
beredskapstjeneste som Kystverket har sammen med Sjøfartsdirektoratet ved 
skipshendelser. Denne beredskapsordningen bidrar til at kompetente myndigheter 
kan gi faglig råd og veiledning tilknyttet hendelsen og ved behov overta en aksjon 
mot akutt forurensning helt eller delvis på vegne av ansvarlig forurenser. 

Kystverket mener at det vil være hensiktsmessig og ressursbesparende å bygge på 
de eksisterende nasjonale vakt- og beredskapsordninger også når det gjelder 
akutte situasjoner i Antarktis. I forslaget til forskrift § 26 oppfatter Kystverket at det 
legges opp til dette ved at NP vil kunne gi Kystverket et oppdrag om å treffe 
bekjempelsestiltak dersom den ansvarlig ikke foretar seg noe. Kystverket, som har 
ansvaret for å samordne den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning, stiller 
seg i så fall positive til å ta et slikt oppdrag, men vil understreke betydningen av 
rask og effektiv varsling og kommunikasjon for å hindre og begrense miljøskader. 

For å sikre at forskriften fungerer hensiktsmessig i forhold til ansvar, roller, 
oppgavefordeling og tiltak vil Kystverket anbefale at det gjennomføres en øvelse 
(”Table Top”) hvor spesielt varsling og kommunikasjon mellom relevante 
myndigheter og aktører står sentralt. 

Kystverket vil for øvrig gjerne bidra med sin kompetanse når det gjelder oppbygging 
og bruk av beredskapsplaner, herunder trening og øvelser, slik det også er antydet i 
Kap.3 i forskriftsforslaget. 
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