
BEREDSKAPSSTYRING OG KRISEHÅNDTERING -
VARSLING YTRE MILJØ - BRØNNØYSUND

LUFTHAVN
SKJEMA

Gyldig fra: 07.01.2016 Versjon: 1.01 Arkivnr: SS00291

Gyldig for: Brønnøysund lufthavn, Brønnøy

© Dokumentet er ukontrollert hvis utskrevet eller nedlastet Side 1 av 2
Utarbeidet av Glenn-Robert Johnsen

1 YTRE MILJØ

Det er definert tre aksjonsnivåer for utslipp / funn av forurensning på lufthavnen:

Aksjonsnivå 1:
Utslipp på lukket flate.

Aksjonsnivå 2:
Utslipp er, og/eller i fare for å komme i overvannsystemet.

Aksjonsnivå 3:
Utslipp hvor det er fare for liv og helse, og eller forurensning av en slik art hvor det krever
ekstern innsatstyrke (interkommunal beredskap).

Enhver som får kjennskap til utslipp av forurensende stoffer på lufthavnen skal varsle
lufthavnvakt LHT

Varsling ved forurensning – aksjonsnivå 1:
Priorite
t

Hvem varsler Hvem varsles Telefon Merknad

1. Den som oppdager
forurensningen

Lufthavnvakt
LHT

95289933 All akutt forurensning
som oppdages på
lufthavnen skal
umiddelbart varsles.

2. Lufthavnvakt LHT Brann og
rednings-
tjenesten

67033270 Utrykningsleder
varsles slik at
han/hun kan sette
aksjonsnivå,
igangsette tiltak og få
avklart ev. behov for
ekstern bistand.

3. Utrykningsleder Sugebil Suge- og
spylebil
906 57 605
ADR-bil
957 21 219

Vurderes om tilkalling
av sugebil er
nødvendig.

4. Utrykningsleder Brannvesenet

Vakthavende
brannbefal

Brannsjefen
(Brønnøy
kommune)

110

91654030

95985566

Vurderes i forhold til
omfang og fare. Det
er varslingsplikt til
brannvesenet/110
ved fare for akutt
forurensning. (nivå 2-
3)

Må varsles ved
mulighet for
avrenning til
kommunalt
nett/renseanlegg e.l.
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Eventuell annen
varsling til kommune
avklares lokalt.

I tillegg til overstående liste skal det ved aksjonsnivå 2 og 3 varsles iht følgende liste:
6. Utrykningsleder 110 110 Det er varslingsplikt

til 110 ved fare for-
eller faktisk akutt
forurensning.
Alle hendelser med
aksjonsnivå 2 eller
3 skal alltid varsles
til 110. *

8. Utrykningsleder Lufthavnsjef 93203851

9. Lufthavnsjef Sikkerhets- og
kvalitetssjef

90540782

10. Lufthavnsjef eller
person som
lufthavnsjef har utsett

Fylkesmann E-post ev
telefon-
nummer

Fylkesmannen
underrettes så raskt
som mulig når den
akutte fasen er over
på e-post: xxx.
Kravet er beskrevet i
den enkelte
utslippstillatelse og
avklares med den
enkelte fylkesmann.

11. Lufthavnsjef Operasjonell
krisestabssjef

95 02 47 85 Varsles alltid v/ nivå 3

12.

*110 skal varsle videre til politi og Kystverket ved behov.


