
 

BEREDSKAPSPLAN AKUTT FORURENSING FRØSETH AS  
 

VARSLING 

1. Nærmeste leder 

2. Daglig leder – varsler internt og eksternt videre 

3. 110- sentralen  

4. Som varsler videre: 

a. Skadestedskommunen 

b. Politidistriktet 

 

1. Befaring foretas umiddelbart etter varsling eller så snart forholdene gjør det mulig. 

2. Første spredningsbegrensende tiltak iverksettes innen 1 time etter at behov er konstatert. 

3. En nærmere vurdering av miljøkonsekvenser skal foreligge innen 3 timer etter befaring 

4. Behov for en fullverdig NEBA skal besluttes innen 3 timer etter befaring. 

5. Hendelsen skal kunne håndteres av egne eller avtalefestede beredskapsressurser, eventuelt i 

samarbeid med skadevolder 

  



 

Akutt oljeforurensning til grunn 
Hendelsen omfatter skadevurdering og tiltak som følge av akutt utslipp av olje til grunn. 

Typiske hendelser er: 

o Lekkasje fra nedgravde tanker 

o Transportuhell 

o Overfylling av tanker 

o Slangebrudd 

Operative mål for hendelsen er: 

1. Befaring foretas umiddelbart etter varsling eller så snart forholdene gjør det mulig 

2. Første spredningsbegrensende tiltak iverksettes innen 1 time etter at behov er konstatert 

dersom forholdene gjør det mulig. 

3.  Ansvarsfordeling mellom skadevolder og IUA Vestfold om sanering avklares innen 3 timer 

4. Første overordnede NEBA fullføres innen 6 timer 

5. Plan for saneringstiltak skal foreligge innen 8 timer 

6. Plan for etterkantundersøkelser/overvåking skal foreligge innen 2 døgn etter at 

saneringstiltak er fullført 

 

 

Aksjonsplan/sjekkliste 
FASE OPPGAVE TID SIGNATUR 

Varsling Varsling   

Varsling Skadested sikret, umiddelbare tiltak utført (oppdemming 
mm) 

  

Varsling Roller avklart med skadevolder   

Mobilisering Fakta om oljen innhentet   

Mobilisering Mobilisering iverksatt   

Mobilisering Operative mål og miljømål bestemt   

Aksjon Tiltak besluttet   

Aksjon Prøver av oljen tatt og sendt til analyse   

Aksjon Tiltak: grøfting   

Aksjon Tiltak: fjerning av masser   

Aksjon Tiltak: lufting   

Aksjon Tiltak: biogrøft med filter   

Aksjon  Tiltak: utvasking/ skylling   

Aksjon Tiltak: boring av brønn og aktiv utpumping   

Aksjon Tiltak: overvåking av naturlig nedbryting   

Aksjon Situasjonen normalisert   

Demob. Demobilisering   

Normalisering Evaluering av aksjonen er sluttført   

 

 


