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Kystverkets hovedkontor
Kystdirektør

Juridisk avdeling

Enhet for IKT, teknisk 
utvikling og kvalitet

Økonomi- og 
administrasjonsavdelingen

Kommunikasjons- og 
informasjonsavdelingen

Sjøsikkerhetsavdelingen Beredskapsavdelingen Enhet for sjøtransport og 
havner

Tromsø Bergen



Kystverket
Kystverket er rådgivende og 
utøvende organ for Fiskeri-
og kystdepartementet i 
forvaltning av:
• havner 
• infrastruktur for sjøtransport 
• sjøsikkerhet og beredskap 

mot akutt forurensning



Kystverkets roller ved akutt 
forurensning:

1. Myndighetsutøvelse, tilsyn

2. Rådgivning - bistand

3. Statlig aksjonsledelse

24/7 vaktordning

”Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, 
som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse 
i eller i medhold av denne lov.” (Forurensningsloven §38) 



Hva har staten operativt ansvar for ?

• Staten kan overta aksjoner overfor større 
tilfeller av akutt forurensning

• Bistå kommunale aksjoner
• Ha utvidet beredskap overfor større tilfeller av 

akutt forurensning som ikke er dekket av 
privat / kommunal beredskap
– Akutt forurensning fra skip, skipsvrak og ukjente 

kilder
– Slepeberedskap og aksjonsorganisasjon

• Samordne privat, kommunal og statlig 
beredskap



Kystverkets beredskapsdepot

Horten Kristiansand  
Stavanger Bergen
Solund Florø
Ålesund Ørland
Sandnessjøen Bodø
Lødingen Tromsø
Hammerfest Vadsø
Svalbard Fedje

Kystverkets hoveddepot:

Svalbard

Oslo

Trondheim

Tromsø

Kystverkets mellomdepot:
Båtsfjord 
Honningsvåg 
Skjervøy
Sortland 
Rørvik
Kristiansund
Bømlo
Flekkefjord
Kragerø
Ny-Ålesund (2008)

Bergen

Stavanger

Nødlosseutstyr lastoljer
Stavanger
Ålesund
Bodø
Hammerfest

Bunkerslossepakker (levert 2007):
Horten, Stavanger, Ålesund, Sandnessjøen, 
Bodø, Tromsø, Hammerfest, Vadsø, Longyearbyen

Kystvakta

Alle indre og 
ytre skip med 
oljevernutstyr



Strategi ved oljevernaksjoner

• Bekjempe akutt forurensning så nær kilden som 
mulig for å hindre drift og videre spredning. 

• Prioritere mekanisk opptak. Bruk av kjemisk 
dispergering når dette gir minst miljøskade.

• Strandrensing etter opptak av frittflytende olje.
• Generell prioritering av innsats under aksjoner

– Helse, miljø og sikkerhet skal ha høyeste prioritet
– Naturressurser
– Menneskeskapte og økonomiske ressurser

• Gjennomføre miljøundersøkelser
• Utnytte samlede nasjonale ressurser





Full City grunnstøtte -
Såstein, Telemark



Full City
• Gikk på grunn 31.07.09, kl.0025. Liten – full 

storm.
• Bulkfartøy - bygget 1996.
• Rederi: Cosco Shipping C0. Ltd (Hong Kong).
• Panama-registrert, kinesisk agent.
• Lengde: 162,5 m / 26 758 DWT.
• Mannskap: 23 (kinesisk).
• Redningsaksjon 
• 1000 tonn tungolje, 120 tonn marin diesel 



Strategi for prioriteringer:

1. Liv, helse
(befolkning, 
innsatspersonell)

2. Miljø
(naturmiljø/
naturressurser)

3. Næringsinteresser
(materielle verdier)



Utdrag vaktlogg 



Hendelsesforløp 
• 31.07

”Full City” grunnstøter –
statlig aksjon 
iverksettes.

• 06.08
Nødlosseoperasjonen 
påbegynnes, under 
oppsyn av Kystverket.

• 06.08 
Det innføres 
ferdselsforbud ved 
havaristen.



• 12.08 
Aksjonen går over fra 
akuttfase til 
strandrensefase.

• 17.08
Nødlossingen sluttført, 
og ”Full City” trekkes av 
grunnen. Slepes til 
Bamble.

• 14.- 15.09 
”Full City” slepes fra 
Bamble til Göteborg.



Nasjonale samarbeidspartnere

Kystvakten



Registrering av påslag, kystinfo



Dispergerings- og strandrensemidler
• Mekanisk oppsamling nær kilden
• Bruk av dispergerings- og strandrensemidler

- må være tillatt i følge beredskapsplan, eller søke 
om tillatelse

- giftighets- og effektivitetstestet

• Ved dispergering må det vurderes:
- oljens dispergerbarhet, vær, naturressurser, overvåkning etc

• Strandrensemidler:
- kjemiske midler 

(disperger/ ikke dispergerer)
- bioremedieringsmidler 



Oljens forvitring på sjø









Oljeregnskap –Full City

Totalt ombord 1154 m3

Pumpet fra havarist ca 860 m3

Gjenværende olje ca 200 m3

Foreløpig oljebudsjett, des-09



Fisk og skjell - oljeforurensning

• Egg og larver mest sårbare
• Voksen villfisk unnviker oljeforurensede vannmasser
• Skjell utsatt – filtrer store mengder vann
• Hydrokarboner kan tas opp i voksen fisk – smaksfeil 
• Oppdrettsanlegg - stress
• Renommé til 

salgsprodukter



Miljøundersøkelser – Full City
• Total ramme på 21 mill hvis de pågår t.o.m 2014. Avsluttes hvis 

konsekvenser ikke måles, årlig vurdering.

– Strandsone - effekt på strandsone i ulik avstand fra sjøen og 
bunnsedimenter. Flora & fauna undersøkelser

– Vannprøver, dyre- og planteplankton undersøkes 
– Marin fisk  og sjøørret
– Sjømatprøver (skjell, krabbe og fisk)
– Sjøfugl 
– Sel (steinkobbe)
– Friluftsliv og reiseliv

• Første rapport om sjømat foreligger



Oljeutslipp - sjømattrygghet
• Mange forskjellige komponenter finnes i olje

• Olje inneholder  blant annet polyaromatiske hydrokarboner (PAH), PCB kan være 
tilstede

• Ulike PAH-forbindelser analyseres i forhold til om det er mattrygghet eller 
miljøforurensning som skal vurderes

• Fisk bryter ned PAH i lever og skiller ut nedbrytingsprodukter via gallen

Innhold av EPA16- PAH i forhold 
til sum av forbindelsen i blåskjell 
fra to stasjoner og i olje fra Full 
City



Nesna flaket



Drivende fartøy på 
Nesna flaket, uke 
37/2009

Fartøy i drift



Takk for oppmerksomheten!
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