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Kapittel 1      Delegering av myndighet  

Det interkommunale samarbeid i Midt- og Nord-Troms er organisert i medhold av lov om 

kommuner og fylkeskommuner av 25. sept. 1992 §27. Samarbeidet ledes av beredskapsstyret. 

Kommunens myndighet etter § 43 i forurensningsloven delegeres herved til beredskapsstyret. 

Delegasjonen fritar ikke kommunen for det selvstendige ansvar som er gitt etter 

forurensningsloven. 

1.1 Forholdet mellom deltakende kommuner og beredskapsstyret 

 

FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE OM BEREDSKAP AKUTT FORURENSNING 

 

§ 1.  Beskrivelse av samarbeidet 

Virkeområdet for avtalen er kommunene i regionen. Kommunene nedenfor har behandlet 

forslag til samarbeidsavtale og godkjent samarbeidet på vilkår som framgår av avtalen. 

 

Kommunenavn Folketall i 

kommunene pr 

01.01.2000 

Dato k-styrets 

behandling 

Sak nr 

Balsfjord 5749 28.02.2001 004/01 

Bardu 3889 28.02.2001 0006/01 

Berg* 1111 20.03.2001 00882/01 

Dyrøy     

Karlsøy 2496 28.03.2001 ikke oppgitt 

Kvænangen 1435 21.02.2001 0017/01 

Kåfjord 2369 12.03.2001 0007/01 

Lenvik 11039 22.02.2001 0010/01 

Lyngen 3225 22.03.2001 ikke oppgitt 

Målselv 7054 01.03.2001 9/01 

Nordreisa 4821 18.04.2001 ikke oppgitt 

Skjervøy 2934 26.02.2001 003/01 

Storfjord 1872 23.04 2001 0033/01 

Sørreisa 3294 mai 2001 ikke oppgitt 

Torsken 1166 mai 2001 ikke oppgitt 

Tranøy 1695 mai 2001 ikke oppgitt 

Tromsø 59145 28.03.2001 37/01 

 

Samarbeidet skal sette eierkommunene i stand til å møte kravene til kommunal beredskap mot 

akutt forurensning. Samarbeidet skal gi eierkommunene den mest kostnadseffektive beredskap. 

 

* Berg gikk ut av samarbeide jfr årsmøtevedtak 2016 

 

§ 2.  Avtalens varighet 
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Avtalen er ikke tidsavgrenset.  Den kan sies opp etter vedtak i formannskap/kommunestyre.  

Oppsigelsestiden er 6 måneder, og oppsigelsen virker fra 1. januar påfølgende år.  Avtalen kan 

reforhandles dersom en av kommunene krever det. 

 

§ 3.  Organisering 

Beredskapsstyret skal ivareta kommunenes beredskapsplikt og skal ha minimum 1 representant 

fra hver av eierkommunene, jf kap 3. Beredskapsstyret har et årlig møte i forbindelse med 

årsmøtet som er beredskapsorganisasjonens øverste myndighet.  Beredskapsstyrets operative 

organ; Midt- og Nord-Troms IUA ledes av Tromsø Brann og redning v/Varabrannsjef.  

Midt- og Nord-Troms IUAs beredskapsstyres operative organ har til sammen sju medlemmer; 

to allerede nevnt fra vertskommunen Tromsø, to representanter fra de øvrige eierkommunene 

som velges på årsmøtet, en representant fra Troms politidistrikt, en felles representant for 

oljeselskapene og industrien og fiskeridirektoratet, region Troms som representant fra 

fiskerinæringen og akvakulturnæringen. 

 

Beredskapsstyret har overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering, 

herunder finansiering, årsbudsjett og årsrapport.   

Beredskapsstyret har ansvar for at det til en hver tid foreligger en hensiktsmessig 

beredskapsplan, og at denne revideres ved behov, minst hvert 4. år.  Beredskapsstyret skal påse 

at personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til skadepotensialet i regionen, 

herunder at personellet blir gitt nødvendig utdannelse og får muligheter til å perfeksjonere seg 

slik at beredskapsorganisasjonen kan løse sine oppgaver. 

 

Midt- og Nord-Troms IUA  prioriterer og anbefaler søknader om støtte til innkjøp av utstyr. 

Sekretariatet er tillagt Tromsø Brann og redning. 

 

§ 4.  Årsplaner og årsrapporter 

Eierkommunene skal innen 1. November få tilsendt beredskapsstyrets forslag til årsplan med 

årsbudsjett for påfølgende år til godkjenning. Innen 31. mars skal beredskapsstyret legge fram 

årsrapport med regnskap for foregående år. Årsrapporten behandles av årsmøtet (se avsnitt 3.1). 

 

§ 5.  Økonomi 

Lett utstyr i enkeltkommunene: 

Egenandelen dekkes av hver enkelt kommune. 

 

Investering i tungt utstyr land/vassdrag: 

Eierkommunene hefter kollektivt for låneopptak som delfinansiering av tungt utstyr plassert 

ved hovedlager og eventuelle andre steder som vedtas. 

 

Kompetanseutvikling: 

Utgifter til generell kompetanseutvikling dekkes av hver enkelt kommune.  Utgifter til spesiell 

kompetanseutvikling dekkes av regionen. 

 

Driftsutgifter: 
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Årlige driftsutgifter for regionen fordeles etter folketallet i.h.t. tabellen (se under §1).  

Beredskapsstyrets forslag til årlig driftsbudsjett skal godkjennes av kommunene.  

Fordelingsnøkkelen justeres hvert 3. år, år 2002 - 2005 osv. 

 

§ 6.  Eiendomsrett til materiell 

 

Fellesmateriell som er anskaffet i forbindelse med tidligere og framtidig interkommunal 

beredskap er deltakende kommuners felles eiendom.  Utstyr utover dette er den enkelte 

kommunes eiendom. 

 

§ 7.  Godkjenning av beredskapsplanen 

 

Avtalen er betinget av at beredskapsplanen er godkjent av Klif. 

 

§ 8.  Vesentlige endringer 

 

Dersom det blir nødvendig å endre beredskapsplanens virkeområde eller omfanget i vesentlig 

grad, skal slike endringer gjøres ved tilleggsavtaler eller fornyet avtale. 

 

 

 

Denne avtalen er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav et eksemplar beholdes av kommunen, og et 

eksemplar arkiveres ved beredskapssekretariatet.  Avtaleteksten er gjengitt i beredskapsplanen. 

 

 

Avtalen er godkjent av ....................kommune/bystyre  dato:.................. sak nr................ 

 

 

 

.....................................     .............................................. 

Sted/dato       Sted/dato 

 

 

....................................     .............................................. 

Ordfører       Rådmann  
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Kapittel 2       Administrative sider 

2.1 Skjema for bekreftelse at revisjon er gjennomført 

 

 

Vennligst kontroller dine telefon- og telefaxnummer i avsnittet Kommunevise oversikter. Ved 

eventuelle feil/opprettinger eller tilføyelser, vennligst gi beskjed til sekretariatet. 

 

 

 

Retur til:  Midt- og Nord-Troms IUA 

  Brann- og redningsseksjonen 

  Forsøket 9 

  9010 Tromsø 

 

Vårt eksemplar av Midt- og Nord-Troms IUA beredskapsplan revidert. Dato....................... 

 

 

Underskrift.................................................................... 
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2.2 Revisjonsstatus 

 

Ved revidering av IUAs beredskapsplan akutt forurensning benyttes denne forside. 

 

Revider:    

Kap. Tittel Rev. 

nr. 

Antall  

ark 

Ny/byttes/ 

makuleres 

 Innholdsfortegnelse    

 ADMINISTRATIV DEL    

1 Fullmakt    

2 Administrative sider    

3 Den interkommunale b.org.     

4 Økonomi    

 OPERATIV DEL    

1 IUAs beredskapsorg.    

2 Vakt, varsling, mobilisering    

3 Sjekklister for AKL m. stab    

 KOMMUNEVIS OVERSIKT    

 Alfabetisk sortering     

A Nødhavner og 

strandsettingsplasser 

   

B Opplæringsplan    

C Miljørisikobeskrivelser    

D Naturvern- og friluftsområder i 

Troms 

   

E Ressursoversikt, depot Skjervøy, 

Lenvik, Tromsø 
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2.3 Fordelingsliste 

INSTANSER Hovedplan 

IUAs medlemmer 7 

Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen 1 

Sør-Troms IUA v /havnedirektøren i Harstad 1 

Vest-Finnmark IUA, v/havnedirektøren i Hammerfest 1 

Troms Politidistrikt 1 

Beredskapsstyrets medlemmer 16 

Regional varslingssentral, Tromsø brann- og redningsseksjon 2 

  

 

2.4  Beredskapsplanen godkjenning/ikrafttredelse 

 

Beredskapsplanen ble godkjent av Statens forurensningstilsyn den 12.04.2000* med hjemmel i 

Lov av 13. mars 1981, nr. 6 om Vern mot forurensning og om avfall, jfr. § 44 første ledd. 

Merknader til godkjenningen er innarbeidet i plandokumentet. 

 

Planen trådte i kraft fra 01.01.2001. 

 

2.5   Lovgrunnlag 

  

2.5.1 Forurensningsloven 

 
Grunnlaget for beredskapen ligger i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 - “Forurensningsloven” 
 
I § 38 defineres akutt forurensning som “Forurensning av betydning som inntrer plutselig og 
som ikke tillates etter bestemmelse i eller i medhold av forurensningsloven.” 
 
§ 39 Beskriver den varslingsplikt alle, inkludert kommunene, har i forbindelse med akutt 
forurensning.”Varslingsplikten ..... påhviler den ansvarlige for forurensningen. Også andre 
har plikt til å varsle.” 
 
§ 43 sier at “Kommuner 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 etter §§ 40-42.” 
 
§ 44 gir forurensningsmyndigheten rett til å stille krav til den kommunale beredskapen, få 
fremlagt beredskapsplan til godkjenning, samt å pålegge kommuner å samarbeide om 
beredskap (IUA). 
 
§ 46 slår fast at kommunen har plikt til å aksjonere, selv om situasjonen ikke faller innenfor 
rammen for kommunal beredskap (§ 43). 



BEREDSKAPSPLAN AKUTT FORURENSNING, Midt- og Nord-Troms IUA 

ADMINISTRATIV DEL 
Side  9  av 18 

 Revisjon Utg. 3  

 Erst. nr. av Utg. 1og 2 

 Dato: 03.04.17 

                                                   Utarb.av: IUA Godkj. av: Årsmøtet 26.04.17 

 

*SFT endret 18.01.2010 navn til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) 

 

 
§ 47 beskriver kommunenes plikter vedrørende bistand med personell og utstyr ved 
aksjoner, også utenfor eget område. § 47 gir videre kommunen myndighet til å pålegge 
private beredskapspliktige å bistå med utstyr og personell. 
 
Med hjemmel i forurensningsloven er det også utstedt følgende forskrifter: 
 
 
 - “Forskrift for sammensetning og bruk av dispergeringsmidler for bekjempelse  
     av oljesøl.” 
 
 - “Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.” 
 
 - “Forskrift om nedgravde oljetanker” 
 
 - “Forurensningsforskriften», 2004 
 
 - “Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip”, 2012 
 
_ - “Forskrift om inngrep ved forurensende sjøulykke”, 1997 
 
 
 

2.5.2 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver av 2002 

 

Det er i " Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver av 2002", med endringer av 11.01.2013 beskrevet brannvesenets rolle: 

§  5 fastslår at brannvesenet skal bistå ved andre akutte ulykkessituasjoner enn brann. 

 

§ 15 regulerer avtaler om samarbeid om beredskapen 

 

§ 12 fastslår at brannsjefens fullmakter ved brann og ulykkessituasjoner.  

 

Med hjemmel i Brann- og eksplosjonvernloven er det utstedt følgende forskrift med veiledning: 

 

  - "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" som setter nærmere 

                krav til beredskapen ved brann og andre ulykkessituasjoner. 
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2.6  Forkortelser/definisjoner 

 

2.6.1 Forkortelser 

 
AKL =  Aksjonsleder/Aksjonsledelsen 
DBE = Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 
DN = Direktoratet for naturforvaltning 
HRS =  Hovedredningssentralen. Sola eller Bodø 
IMDG   = Regulering av transport av farlig gods på skip 
IUA = Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning. 
LRS = Lokal redningssentral 
MD =  Miljøverndepartementet 
MI =  Meteorologisk institutt 
NOFO = Norsk oljevernforening for operatørselskapene 
NSKV = Norges sjøkartverk 
Klif = Klima- og forurensningstilsynet (tidl. SFT) 
SFT/OV = Oljevernavdelingen (del av SFT) 
SD =  Sjøfartsdirektoratet 
SKL =  Skadestedsleder 
   

2.6.2 Definisjoner 

 

 

Absorbent - middel som kan suge opp forurensningen i sine porer 

 

Adsorbent - middel som kan suge opp forurensningen ved at denne fester seg til midlets 

overflate (vedheng). I dagligtalen skilles det ikke mellom adsorbent og absorbent, men bruker 

absorbent selv om begge fenomener er tilstede. 

 

Aksjon - Organiserte tiltak som omfatter varsling, bekjempning og sanering, se kap 1.7 

Operativ del for beskrivelse av forskjellige aksjonsnivåer 

 

Aksjonsleder - den person IUA bemyndiger til å lede aksjonen 

 

Akutt forurensning - med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer 

plutselig og som ikke er tillatt etter Forurensningsloven. 

 

Beredskapsstyret – formelt oppnevnt styre med ansvar for å ivareta kommunens plikter etter 

forurensningsloven § 43,første ledd 

 

Bekjempning - fysiske, operative tiltak for å stoppe og begrense et akutt utslipp og som pågår 

fra et utslippet har funnet sted frem til dette er kommet under kontroll 
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Dimensjonerende utslipp - ett eller flere tenkte utslipp som kan inntreffe innen området og 

som beredskapen bygges opp for å kunne ivareta 

 

Dispergering - tilsetting av kjemisk middel som finfordeler olje i vann 

 

Forurensningsmyndighet - offentlig instans som har myndighet i henhold til 

Forurensningsloven 

 

Geografisk virkeområde - klart definert og avgrenset område som beredskapen skal omfatte 

(eksempelvis en region, en kommune el.l.) 

 

Grunnlinjen - rette linjer trukket gjennom de ytterste punkter på den norske kyst 

 

Informasjon - melding som gis om et akutt utslipp til personer eller instanser som ikke berøres 

direkte av utslippet, men som kan være interessert i informasjonen, eksempelvis presse, 

politikere 

 

Interkommunalt Utvalg Akutt forurensning –(IUA) beredskaps- og aksjonsutvalg 

sammensatt av ledere for ulike beredskapsinstanser (brannsjef, havnesjef, politimester, repr for 

industrien) i regionen. Utvalget skal planlegge, iverksette og lede større aksjoner ved akutt 

forurensning innen regionen på land og til sjøs ut til 4 nm fra grunnlinjen dersom skadevolder 

ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak. 

 

Mobiliseringstid - tid fra varsel om akutt utslipp er mottatt til utstyr/personell er klart til 

avreise (dvs responstid minus transporttid) 

 

Nødmeldesentral - Fagsentral brann som mottar melding om akutt forurensning (tlf 110). 

Tilsvarende fagsentraler finnes for politi (112) og ambulanse (113) 

 

Operasjonell - Beredskapsorganisasjonens evne til å fungere i øyeblikket og på sikt 

 

Operativ - funksjonsdyktig og vedtaksfør 

 

Region - geografisk avgrenset område for interkommunalt beredskapssamarbeid for å ivareta 

kommunenes plikter etter Forurensningslovens § 43 - Kommunal og statlig beredskap. 

 

Responstid - tiden fra varsel om akutt utslipp er mottatt til aktuelle tiltak iverksettes på 

skadested 

 

Restaurering - tiltak som iverksettes når saneringen er avsluttet for å  tilbakeføre plante- og 

dyrelivet til tilstanden før utslippet inntraff 

 

Sanering - Opprenskning av forurensning etter akuttfasen. Det vil si tiltak som iverksettes når 

det ikke er lenger er fare for at forurensningen kan komme i drift eller spre seg videre 
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Strategisk ledelse - den organisasjon som har det overordnede ansvar for en aksjon og som tar 

de prinsipielle og overordnede beslutninger 

 

Taktisk ledelse - skadestedsleder med sine gruppeledere som leder innsats på skadestedet 

 

Varsling - melding som gis om et akutt utslipp til personer eller instanser som direkte berøres 

av utslippet og som har ansvar for å iverksette tiltak, eksempelvis brannvesen, havnevesen, 

Kystverket, Klif. 
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Kapittel 3 Den interkommunale beredskapsorganisasjonen 

         Formell organisering  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midt- og Nord-Troms IUA: 

 

leder:   Brannsjef Tromsø  1 repr. 

n.leder: Lenvik Brann og redning  1 

repr. 

medl.  to valgte kommuner  2 repr  

  (p.t. Kvænangen og Målselv) 

medl.   Troms politidistrikt  1 repr. 

medl  Industrien og oljeselskapene 1 repr. 

medl.  Fiskeridirektoratet, Troms 1 repr. 

 Eierne (Årsmøte) 

16 kommuner  

m/ 1 stemmerett hver 

 

Beredskapsstyret: 

eierne m/stemmerett 

evt. andre u/stemmerett 

Beredskapsplan 

Ansvar for revisjon: Midt- og Nord-Troms IUA 

 

IUA har også ansvar for planlegging, 

gjennomføring og rapportering.  Herunder 

finansiering, årsbudsjett og årsrapport. 

 

Ansvar for ajourføring: Sekretariatet 

Rådgivere: 

Miljøvernavd. 

Kommunerep. 

 

Sekretariat: 

Tromsø Brann 

og redning 

Ansatte: 

50% rådgiver 

Fred Johnsen 
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3.1 Årsmøte 

På årsmøtet møter representanter fra hver av de 16 kommunene. Årsmøtet fatter vedtak om 

budsjett, regnskap, planer for kommende periode, behandler årsrapport og gjennomfører valg på 

kommunenes 2 repr. til Midt- og Nord-Troms IUA. 

 3.2 Beredskapsstyret 

 

Beredskapsstyret skal ivareta eierkommunenes beredskapsplikt. Styret konstituerer seg selv. 

Beredskapsstyret har overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering, 

herunder finansiering, årsbudsjett og årsrapport.  Styret har ansvar for at det til enhver tid 

foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan, og at denne revideres ved behov, minst hvert 4. 

år. Styret skal påse at personell- og utstyrsressursene er tilstrekkelige i forhold til 

skadepotensialet i regionen, herunder at personellet blir gitt nødvendig utdannelse og får 

muligheter til å perfeksjonere seg slik at beredskapsorganisasjonen kan løse sine oppgaver. 

Midt- og Nord-Troms IUA er beredskapstyrets operative organ og er av styret gitt rettigheter og 

plikter. Se forøvrig pkt. 3.4. om opplæring og øvelser. 

 

For at IUA-beredskapen skal fungere effektivt er det nødvendig: 

 

 at enkeltkommunenes og private virksomheters beredskapsplaner samordnes for å kunne 

koordinere innsatsen når oppgaven er større enn hva den enkelte kommune eller virksomhet 

kan klare 

 

 at samarbeidet med statlige- og private organisasjoner innen området  akutt 

forurensningsberedskap etableres og utvikles. Det er spesielt viktig at IUA beredskapsplanen 

er harmonisert med Kystverkets/Klifs beredskapsplan slik at samarbeidet kan fungere 

effektivt ved store aksjoner. 

3.3 Sekretariatet 

 

Sekretariatet har følgende oppgaver: 

- legge til rette for nødvendig møtevirksomhet i beredskapsstyret 

- bidra med sekretærhjelp ved utarbeidelse og revisjon av beredskapsplan 

- ajourføre beredskapsplanen 

- føre regnskap 

- utarbeide forslag til årsplan med årsbudsjett 

- utarbeide forslag til årsrapport med årsregnskap 

- samordne eierkommunenes virksomhet når det gjelder utstyr 

- samordne eierkommunenes virksomhet når det gjelder kompetanseutvikling 
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3.4 Opplæring/øvelser 

Beredskapen i regionen skal øves minimum en gang pr år. Øvelsen legges opp slik at tema for 

øvelsen endres fra år til år. Kystverket/Klif skal ha årsplan for øvelsesvirksomheten i god tid før 

gjennomføring. Senest 3 måneder etter avholdt øvelse, skal IUA innsende en kortfattet rapport 

der det legges spesielt vekt på de erfaringer som er vunnet og hvorledes disse vil bli ivaretatt i 

det videre beredskapsarbeidet. 

 

Personell som er tilknyttet IUA og kommunenes beredskapsorganisasjon, skal gis nødvendig 

opplæring  for å fylle sin funksjon i beredskapen. Denne kompetansen skal vedlikeholdes og 

oppdateres ved kurs eller øvelser. Nøkkelpersonell på ulike nivåer i organisasjonen skal gis den 

nødvendige formelle og praktiske kompetanse ved kurs/opplæring spesielt innrettet for dette 

formål. Midt- og Nord-Troms IUA er ansvarlig for at det utarbeides opplæringsplaner og at slik 

opplæring tilbys personellet, se opplæringsplan for Midt- og Nord-Troms IUA, jf B i alfabetisk 

sortering bakerst i heftet.
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3.5 Ansvar og oppgaver 

3.5.1 Brannvesen, havnevesen og politi 

 

Brannvesenet 

Brannvesenet vil normalt lede aksjoner mot akutt forurensning på land.  Brannvesenet vil 

planlegge innsats, herunder anskaffelser, lagring og vedlikehold av materiell samt opplæring og 

øvelse av eget personell.  Planlegging m.v. skal samordnes med havnevesenet og andre som 

inngår i beredskapen. 

 

Tromsø Havn 

Tromsø Havn skal, sammen med Tromsø Brann og Redning, planlegge anskaffelse og lagring 

av materiell for bekjempelse av akutt forurensning.   

 

Politi 

Politiet forutsettes i ivareta sine oppgaver etter de gjeldende regler og bestemmelser for 

politimyndighet.  Politiets plikter under aksjoner vil normalt være de samme som ved 

branntilfeller. Ved kombinerte rednings- og forurensningsaksjoner vil det være politimesteren i 

vedkommende politidistrikt som har aksjonsledelsen. 
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4.0 Økonomi 

 

4.1 Årsbudsjett 

Midt- og Nord-Troms IUA setter hvert år opp budsjettforslag for kommende år.  Forslaget 

oversendes kommunene i god tid for å komme med i den ordinære budsjettbehandlingen i 

kommunene. 

 

 Administrasjonsutgifter 

 Drifts- og vedlikeholdsutgifter 

 Investeringer i nytt utstyr 

 

4.1.1 Forslag til budsjett  

Se vedlegg, jf E i alfabetisk sortering bakerst i heftet. Årsbudsjett for IUA legges fram for og 

godkjennes av årsmøtet. Godkjent budsjett distribueres sammen med årsmøtereferat til 

eierkommunene og i henhold til pkt 2.3 Fordelingsliste, slik at beredskapsplanen kan holdes 

ajour.     

4.1.2 Kostnadsfordeling 

Utgiftsfordelingen er beregnet ut fra folketallet pr. 01.01 siste året. Totalutgifter samt 

fordelingen vil framgå av forslag til budsjett. Utgiftene fordeler seg med en beregnet kostnad pr 

innbygger samt en fastavgift pr år. Alle områdene innen beredskapsplanen er vurdert likt, og en 

finner ikke grunn til å veie de enkelte områdene mot hverandre på grunn av risikofaren. 

Kostnadsfordelingen kan endres av årsmøtet. 

 

4.2 Anvisningsmyndighet 

Anvisningsmyndigheten under større aksjoner tilligger primært leder av Midt- og Nord-Troms 

IUA, men kan delegeres til nestleder, aksjonsleder eller skadestedsleder. Leder eller hans 

stedfortreder har fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak innenfor de økonomiske rammer 

som er gitt for beredskapen. For øvrig skjer anvisning i henhold til regnskapsforskriftene gitt 

med hjemmel i kommuneloven.  

4.3 Revisjon 

Regnskapet revideres av KomRev Nord. Revisjonsrapport legges ved regnskapet og legges 

fram for årsmøtet.  
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4.4 Utgifter til aksjoner/garantier (eget regnskap) 

Skadevolder er i prinsippet ansvarlig for alle utgifter som forårsakes ved akutt forurensning.  

Det kan oppstå situasjoner som gjør at erstatning ikke kan oppnås p.g.a.: 

 

 Skadevolder er ukjent eller kan ikke oppspores. 

 Skadevolder er ikke betalingsdyktig. 

 Skadevolder er helt eller delvis skadefri av juridiske grunner, f.eks. p.g.a. sjølovgivningens 

begrensningsregler. 

 Skadevolder påviser at utgiftene er urimelige i forhold til den fare for skade som forelå da 

aksjonen ble satt i verk. 

 

Ved aksjoner mot akutt forurensning som utvilsomt skyldes ordinær virksomhet innen 

kommunens grenser, kan det gis økonomiske garantier for kommunens utgifter forsåvidt de 

overstiger kr. 3,- pr. innbygger pr. sølsituasjon det aksjoneres mot. ved beregning av 

kommunens utgifter tas det hensyn til kostnader ved bruk av eget personell og materiell. 

 

Staten kan ved større aksjoner og økonomiske garantier/forskuttere kommunene kostnadene 

forbundet ved aksjoner. 

 

Dersom statlige midler er bevilget til aksjonen, skal administrativ veileder utviklet av 

Kystverket følges. Om tilståelse av økonomiske garantier i forbindelse aksjoner mot akutt 

forurensning, se samme veileder. Føring av regnskap under aksjoner skal skje etter kontoplan 

godkjent av Klif (se vedlegg). 

 

Kommunene v/aksjonsledelsen må vurdere nødvendigheten av de aktuelle tiltak og påse at 

kostnadene står i rimelig forhold til de skader tiltakene tar sikte på å avverge.  I tvilstilfelle, og 

når situasjonen tillater det, skal aksjonsledelsen rådføre seg med skadevolder/assurandør eller 

Klif, slik at kommunene kan få refundert sine utgifter uten innsigelse.  Før endelig dekning gis 

av staten, må kommunene i rimelig grad ha dokumentert at det ikke er mulig å få dekning fra 

skadevolder. 

 

Tvil om hvem som skal bære kostnadene må ikke utsette eventuell aksjon. 

 


