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Eftersom organisationen ser olika ut i de två huvudkommunerna används i oljeskyddsplanen
samlingsnamn för att beteckna organ från vardera kommun vars funktion är ungefär
densamma. Dessa är:
Tekniska verksamheten BEAB (Service)
Borgholm
Samhällsbyggnadssektorn (Tekniska
verksamheten)
Mörbylånga
Miljöverksamheten -

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Miljö)
Borgholm
Samhällsbyggnadssektorn (Miljöverksamheten)
Mörbylånga

Personalavdelningen -

Kommunledningskontoret (Personalavdelningen)
Borgholm
Stab / Stöd och service (Personalenheten)
Mörbylånga

Ekonomiavdelningen -

Kommunledningskontoret (Ekonomiavdelningen)
Borgholm
Stab / Stöd och service (Ekonomienheten)
Mörbylånga

Kostenheten -

BEAB (Kost)
Borgholm
Stab / Stöd och service (Kostenheten)
Mörbylånga
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1 Inledning
Denna oljeskyddsplan har tagits fram av Räddningstjänsten Öland i samarbete med Borgholm
och Mörbylånga kommun i syfte att vid ett oljepåslag möjliggöra en så snabb och effektiv
insats som möjligt utefter de lokala förutsättningar som finns på Öland.
Oljeutsläpp till sjöss kan orsaka stora skador på samhälle och miljö. Ett oljepåslag mot Ölands
kuststräcka kan innebära allvarliga störningar på ekologiska system både i vatten och på land,
vilket kan få till följd att fiskars reproduktionsområden kan skadas och kustlevande fågelarter
drabbas. Det kan också leda till omfattande nedsmutsning av stränder, fiskeredskap,
båthamnar och andra anläggningar, vilket kan störa exempelvis turistnäringen och
fiskeindustrin. Sådana socioekonomiska aspekter är därför viktiga att ta i beaktning vid
arbetet med det lokala oljeskyddet.
Östersjön är ett hårt trafikerat vatten. Som exempel kan tas att det år 2010 enligt
Sjöfartsverket passerade över 36 500 fartyg utanför Ölands södra udde. För att möta det hot
som den växande sjötrafiken innebär behövs, förutom förebyggande åtgärder, en god
beredskap att snabbt ta hand om oljan så att skadorna minimeras. På Öland ansvarar
Borgholm och Mörbylånga kommun för detta arbete. Kommunerna har en nyckelroll för
beredskapen i strandzonen, då de ansvarar för såväl räddningstjänst (enligt lag) och sanering
(enligt praxis).
Som underlag vid framtagning av denna oljeskyddsplan har MSB:s (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) oljeskyddspärm ”Kommunens oljeskydd” använts, vars syfte
är att ge räddningstjänsterna och miljökontoren i Sveriges kommuner råd vid bekämpning av
en stor oljeolycka (>10.000 ton) samt även vid mindre olyckor. Denna pärm uppdateras
kontinuerligt och finns tillgänglig på MSB:s hemsida.
Oljeskyddsplanen är strukturerad enligt följande:
 Allmän del – beskriver övergripande samverkan mellan räddningstjänst, kommun och
övriga aktörer vid händelse av oljepåslag.
 Delplaner – beskriver organisationen inom räddningstjänsten och de berörda
kommunerna vid räddningstjänst- och saneringsinsats.
 Miljöatlas Öland – uppslagsverk med sammanfattning av den samlade informationen och
kunskapen om Ölands strandzon. Används som stöd vid ledning av räddningstjänst- och
saneringsinsats vid oljepåslag.

1.1 Uppdatering av oljeskyddsplanen
Denna oljeskyddsplan är en grov ramplan för hur arbetet vid räddningstjänst- och
saneringsinsatser i samband med oljepåslag skall organiseras. Räddningstjänsten ansvarar för
den övergripande kontinuerliga uppdateringen av oljeskyddsplanen, medan det åligger varje
medverkande enhets eget ansvar att hålla respektive delplan uppdaterad.
Räddningstjänsten ansvarar även för uppdateringen av materiellistorna för MSB:s
oljeskyddsförråd. För komplettering och uppdatering av informationen i Miljöatlas Öland
samt Digital Miljöatlas ansvarar länsstyrelsen.
Varje mandatperiod bör oljeskyddsplanen aktualitetsförklaras politiskt.

5

6

Allmän del
2 Räddningstjänst eller sanering?
Kommunens skyldigheter och ersättningsmöjligheter är beroende av vilken typ av
oljeskyddsinsats situationen kräver. Det är därför viktigt att räddningsledaren har rätt underlag
för att kunna göra en korrekt bedömning av huruvida det är fråga om räddningstjänst eller
sanering. I detta avsnitt förklaras därför dessa begrepp för att på ett överskådligt sätt
underlätta detta beslutsfattande.

2.1 Gränsdragning - räddningstjänst / sanering
Räddningstjänst innebär att:
 Stoppa fortsatt utflöde.
 Begränsa spridning av löskommen olja och upptagning av olja från vattnet.
 Förhindra att löskommen olja når land.
 Förhindra att olja som nått land ger akuta skador.
 Förhindra att olja som nått land eller som kontaminerar stranden återförs/sprids
till vattenytan eller sprids till andra ickekontaminerade strandavsnitt.
 ”Förankra” eller ”fixera” olja som nått land eller kontaminerar stranden i syfte att
förhindra vidare spridning.
 Styra undan drivande olja eller anordna särskilda skydd vid särskilt skyddsvärda
strandpartier.
God effekt av dessa insatser förutsätter alltid omedelbara insatser.
Sanering innebär att:
 Avlägsna olja som nått land och som kontaminerar strandpartier.
 Avlägsna och bortforsla olja som ”förankrats” eller ”fixerats” vid stranden.
 Bortforsla och omhänderta oljebemängt avfall och upptagen olja.
 Rengöring av stränder och anläggningar.
 Återställa skadade strandområden eller anläggningar i acceptabelt skick.
God effekt av dessa insatser är i mindre grad beroende av omedelbara insatser.

2.2 Kriterier för räddningstjänst
Enligt 1 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) avses med räddningstjänst de
räddningsinsatser som staten eller kommunen skall ansvara för vid olyckshändelser och
överhängande fara för olyckshändelser för att förhindra och begränsa skador på människor,
egendom eller i miljön. För att staten eller kommunen skall ha en skyldighet att göra
räddningsinsats, då det exempelvis gäller oljeutsläpp, måste insatsen vara motiverad utifrån
följande kriterier:





Behovet av ett snabbt ingripande
Det hotade intressets vikt
Kostnaderna för insatsen
Omständigheterna i övrigt

För ansvarsfördelning, uppgifter och åtgärdskalender för räddningstjänst, se delplan 1.
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2.3 Avslut av räddningstjänst
Räddningstjänsten skall pågå till dess att risk för ny skada ej längre föreligger eller att skada
som redan uppstått ej förvärras. Insatsen påbörjas och avslutas när räddningsledaren fattar
beslut om detta. Beslutet redovisas i skriftlig form.

En efterföljande saneringsinsats syftar till att göra det möjligt att åter använda mark, vatten,
anläggningar och annan egendom som förorenats genom oljeutsläppet.
Viktigt att komma ihåg är att en övergång från räddningstjänst till sanering på en plats inte
automatiskt innebär att hela räddningstjänstinsatsen är avslutad. Räddningstjänst kan
fortfarande vara aktuellt på andra strandpartier som drabbats hårdare.
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3 Organisation
Då oljeskyddsplanen för Öland skall tillämpas byggs en särskild beredskapsorganisation upp
parallellt med kommunernas ordinarie organisation. Denna organisation blir något speciell
eftersom räddningstjänsten (som i regel påbörjar insatsen) är organiserad under Ölands
kommunalförbund, medan övriga berörda enheter hör hemma under respektive kommun.
Vilka delar av organisationen som respektive kommunenhet ansvarar för framgår av den
översiktliga organisationsplanen, se figur 1. I denna figur framgår även vilka moment i
bekämpnings/saneringsskedet som kräver medverkan från flera enheter inom den berörda
kommunen.
Vid ett eventuellt oljepåslag kan det bland annat beroende på skadans omfattning,
skadeplatsen och arbetssituationen på berörda kommunenheter vara nödvändigt att anpassa
organisationen efter den aktuella situationen. Den centrala ledningen fattar beslut om
eventuella ändringar beträffande enheternas medverkan i olika delar av
beredskapsorganisationen.
Vid oljepåslag av mindre omfattning gör saneringsledaren bedömningen om det finns behov
av stöd från kommunen eller om räddningstjänstens resurser är tillräckliga.

3.1 Ansvarsfördelning
I händelse av oljeutsläpp till havs regleras fördelningen mellan statligt och kommunalt
ansvarsområde av lagen om skydd mot olyckor. Kustbevakningen ansvarar för
omhändertagande av löskommen olja i vattnet, medan räddningstjänsten inleder insatsen först
när oljan nått stranden. Gränsdragningen mellan statlig och kommunal räddningstjänst går
således i strandlinjen. Bekämpning av löskommen olja i Ölands hamnområden faller under
kommunalt ansvarsområde.
För att effektiva insatser ska vara möjliga vid bekämpning av olja i strandzonen bör denna
gränsdragning dock inte tolkas bokstavligt. Den instans som har de bästa förutsättningarna för
att göra en effektiv insats svarar för åtgärderna även om det delvis sker inom den andra
partens formella ansvarsområde. Många av Ölands kustområden har mycket långgrunda
stränder vilket kan innebära problematik för kustbevakningen eftersom deras verksamhet
begränsas av hur nära de kan gå strandlinjen med sina båtar.
Kustbevakningen gör i inledningsskedet i samarbete med SMHI en bedömning av hur oljan
beräknas spridas. Föreligger det över huvud taget risk för att oljan ska nå Ölands kust
kontaktar ledningscentralen på kustbevakningen RCB (Räddningschef i Beredskap) på
Räddningstjänsten Öland, så att en kommunal räddningstjänstinsats kan inledas.
Vid mer omfattande insatser där de kommunala resurserna inte är tillräckliga kan
länsstyrelsen på begäran från kommunen eller på eget initiativ ta över ansvaret och ledningen
av räddningsinsatsen samt utse räddningsledare.
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3.2 Översiktlig organisationsplan
Borgholm

Mörbylånga

RTJ

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Miljö)

BEAB (Service)

KommunledningsKommunledningsKommunledningskontoret
kontoret (EkonomiBEAB (Kost)
kontoret (Stab)
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avdelningen)
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Medverkar

Skadeplatsledning

Ansvarig
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Skadeinventering
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Information
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Stab / Stöd och Stab / Stöd och Stab / Stöd
service
service
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service
(Ekonomienheten) (Personalenheten) (Kostenheten)

Ansvarig

Medverkar
Medverkar

Ansvarig

Medverkar

Ansvarig

Mat
Mellanlagring/
Behandling
Ekonomisk
dokumentation
Skadeuppföljning

Medverkar

Medverkar

Ansvarig

Medverkar

Medverkar

Medverkar

Ansvarig

Ansvarig
Figur 1. Organisering av kommunal verksamhet vid en oljesaneringsinsats.
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Medverkar

Medverkar

3.3 Ledning och befogenheter
Den centrala ledningen, som ansvarar för ledning och samordning av samtliga delar av en
bekämpnings- och saneringsoperation, delas in i politisk respektive operativ ledning. För den
politiska ledningen ansvarar ordförande för direktionen för Ölands kommunalförbund samt
respektive kommuns politiska krisledning.
För den operativa ledningen ansvarar räddningschef, kommuncheferna, cheferna för
miljöverksamheterna samt cheferna för tekniskverksamhet (Mörbylånga kommun) och för
serviceverksamheten(Borgholms kommun). Räddningschefen är sammankallande och
ordförande för den operativa ledningen. Vid behov kan också representanter från övriga
kommunala verksamheter kallas. Gemensam ledningsplats är räddningscentralen i
Färjestaden. Figur 2 visar ledningsansvaret i räddningstjänst- respektive saneringsskedet vid
ett oljepåslag mot Ölands kust.
För ansvarsfördelning, uppgifter och åtgärdskalender för operativ ledning respektive
skadeplatsledning, se delplan 2 och 3.

Figur 2. Ledningsansvar vid räddningstjänst- respektive saneringsinsats.
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Under bekämpningsskedet har räddningschefen enligt lagen om skydd mot olyckor rätt att
besluta om sådana åtgärder som är nödvändiga för att genomföra bekämpningen.
Gränsdragningen mellan bekämpning (räddningstjänst) och sanering (ej författningsreglerad)
går oftast inte att göra på ett entydigt sätt, och för att saneringen ska fungera effektivt krävs
snabba beslut och korta beslutsvägar.
Därför gäller att:

Då beredskapsorganisationen enligt oljeskyddsplanen gäller, delegeras räddningschefen
rätten att även under saneringsskedet fatta beslut i samma omfattning som under
bekämpningsskedet.

3.4 Samverkan
Sanering efter ett större oljepåslag är en komplex operation där resurser, kunskaper och
synpunkter måste hämtas in från flera håll. I händelse av en större oljeolycka kommer
kommunerna och kommunalförbundet under bekämpning och sanering att samverka med
såväl regionala och centrala myndigheter som med ideella organisationer och
intresseföreningar. Samverkan över kommungränserna sker i enlighet med den regionala
räddningstjänstorganisationen.
Kustbevakningen
Kustbevakningen svarar för räddningstjänsten till havs vad gäller omhändertagande av utsläpp
av kemikalier och olja. Kommun/Kommunalförbund och kustbevakningen samråder
beträffande vilka områden som i första hand ska skyddas från oljepåslag. Kustbevakningen
har ansvar för den olja som samlas in till havs. Oljan måste dock kunna avlämnas vid någon
hamn varför kommunen måste vara beredd på samverkan.
Vid bekämpning av olja i strandzonen samverkar kommun/kommunalförbund och
kustbevakningen. Den som har de bästa förutsättningarna för att göra en effektiv insats svarar
för åtgärderna även om det delvis sker inom den andra partens formella ansvarsområde.
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen har huvudansvaret för åtgärder som syftar till att förebygga oljeutsläpp
från fartyg och olyckor till sjöss. När olyckor inträffar ska Transportstyrelsen, enligt lagen om
åtgärder mot förorening från fartyg, se till att åtgärder vidtas ombord för att så långt som
möjligt förhindra eller begränsa oljeutsläpp.
Transportstyrelsen och Kustbevakningen har att samråda med kommunen när läckande fartyg
skall bogseras i hamn.
Länsstyrelsen
VB (vakthavande befäl) på länsstyrelsen skall informeras vid större oljeolyckor. Vid olyckor
då de kommunala resurserna för räddningstjänst inte är tillräckliga kan länsstyrelsen efter
begäran från kommun/kommunalförbund eller på eget initiativ ta över ledningen.
Länsstyrelsen kan även inta en samordnande roll vid större saneringsinsatser, särskilt för
disponering av statliga resurser.
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MSB
MSB är centralt samordnande myndighet för räddningstjänst på land. Inom Oljeskyddet är det
MSB:s uppgift att bistå med materiel och personal vid en räddningstjänst- och saneringsinsats
samt expertis beträffande saneringsutrustning och saneringsmetoder. MSB har i samarbete
med IVL och Naturvårdsverket i ”Saneringsmanual för olja på svenska stränder” givit ut
rekommendationer för rengöring av stränder vid oljepåslag.
Internationell hjälp, EU-mekanismen
MSB är Sveriges kontaktpunkt för Gemenskapsmekanismen. I händelse av en svår olycka
eller katastrof i Sverige, är det MSB som skickar begäran om hjälp till MIC (Monitoring and
Information Centre).
Försvarsmakten
Vid en oljekatastrof kan Försvarsmakten främst komma att stödja samhället med resurser i
form av personal och materiel samt goda möjligheter till matförsörjning i fält.
Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets uppgifter inom oljeskyddet är bland annat att utarbeta råd för "miljöriktigt
handlande" i samband med kustbevakningens och räddningskårernas insatser vid bekämpning
och oljesanering.
SMHI
SMHI har möjlighet att göra prognoser om spridningen av oljan vid ett oljeutsläpp. Med
prognoser från SMHI som underlag kan förebyggande åtgärder styras till de områden där
riskerna för oljepåslag är störst.
Polisen
Om det förekommit lagbrott i samband med ett oljeutsläpp svarar polisen för utredningen av
detta. Polisen medverkar vid tillfälliga avstängningar och omdirigeringar av trafik i samband
med inledningen av en bekämpnings-/saneringsoperation. Påträffas döda fridlysta djur skall
anmälan om fyndet göras till närmaste polismyndighet.
Havs- och vattenmyndighetens Oljejour – SWECO
Havs- och Vattenmyndighetens ansvarsområde vid en oljeolycka eller ett oljeutsläpp är att
hjälpa till med att bedöma hur utsläppet påverkar miljön. Genom oljejouren bidrar de med
expertstöd vid olje- och kemikalieolyckor till havs och i inlandsvatten och ger kunskap om
lämpliga miljöskyddsåtgärder.
I samband med uppföljning av effekterna efter ett oljeutsläpp kan oljejouren även bistå med
råd. Oljejouren sköts av SWECO och består av experter inom marina och limniska
miljöfrågor.
Havs- och Vattenmyndigheten Oljejour ger kostnadsfri rådgivning och information åt
räddningstjänst, länsstyrelsen och miljöverksamheten inom kommunen vid utsläpp av olja och
kemikalier. Vid större oljeutsläpp i Sverige kan de bistå med rådgivning på plats. De kan även
ge rådgivning i samband med planering av uppföljning av effekterna efter ett eventuellt
utsläpp av olja.
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Tillfälligt anställda sanerare och frivilliga
Vid ett omfattande oljepåslag kan det bli aktuellt att tillfälligt anställa personal för
saneringsarbete. Viljan kan också vara mycket stor bland allmänheten att hjälpa till, varför det
kan förväntas en viss organisering av frivilligarbetare. Tillfälligt anställd personal erhåller
lön, är försäkrade och måste i viss mån utbildas i förväg medan frivilligarbete sker oavlönat
och på egen risk. Samtliga måste dock registreras, vilket sker genom att enklare avtal skrivs
under, se bilaga F. Förutom frivilliga från allmänheten och tillfälligt anställda kan
räddningstjänstens deltidspersonal också komma att utgöra resurs i saneringsarbetet.
Viktigt är att denna typ av insats är väl organiserad för att goda resultat skall uppnås. Utan
tydlig ledning kan frivilliga åsamka mer skada än nytta, exempelvis genom
sekundärkontaminering och felaktiga saneringsmetoder, och risken är även stor att
saneringsarbetet inte sker synkroniserat. Därför bör frivilliga och tillfälligt anställda inte
utgöra egna arbetslag, utan istället spridas ut och fördelas bland utbildad personal. De ska
också ha tillgång till skyddsutrustning i samma omfattning som övrig personal.
Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (KFV)
Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt är en organisation som omhändertar och rehabiliterar fåglar
och vilt som drabbats av olika typer av skador, som ex trafik- och oljeskador. KFV:s
fågeltvättare kan förutom att själva arbeta med tvättning av oljeskadade fåglar också vara
instruktörer för andra som ska arbeta med fågeltvätt.
Organisationen har en rehabiliteringsanläggning i Mörbylånga och ytterligare en i
Oskarshamn. Vid en eventuell större oljekatastrof där resurserna på de befintliga
rehabiliteringsstationerna inte räcker till går KFV in med sin beredskap. Därigenom har de
tillgång till stabsledning, rehabiliterare, tvättare samt begränsad akut utrustning för att klara
en första insats. Denna insats ska vara etablerad fullt ut inom 24 timmar. Eftersom KFV är en
ideell organisation är de enskilda medlemmarnas möjligheter att göra insatser beroende av
möjligheterna att få ledigt från ordinarie arbeten.
Ornitologisk expertis / ornitologiska föreningar
Fågellivet inom våra kustområden är inte statiskt. Olika arters val av häckningsplatser
kan förändras med tiden. Lokala ornitologer är ofta bland de första som
uppmärksammar förändringar i fågellivet. Det kan därför vara värdefullt att kontrollera
med de lokala ornitologerna att de uppgifter som ingår i förteckningen över särskilt
skyddsvärda områden är aktuella. Det kan också vara värdefullt att rådgöra med de
lokala ornitologiska experterna då man ska göra avvägningar av typen "sanera eller
undvika störning".
Trafikverket
Trafikverkets resurser i form av containrar etc. finns tillgängliga vid räddningstjänstinsats för
underlättande av logistik.
Saneringskonsulter
Kommunen kan anlita ett saneringsföretag för att sanera stränderna efter en olycka. Innan
kommunen bestämmer sig för att anlita ett saneringsföretag skall i tillämpliga fall en
upphandling göras enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).
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Stugföreningar
Stugföreningar i kustnära fritidsområden har ett starkt intresse av att det egna kustavsnittet
saneras så snart som möjligt efter ett oljepåslag. Stugföreningarna bör därför så snart som
möjligt, efter att prioriteringarna för en saneringsoperation fastställts, informeras om vilka
insatser som planeras i deras kustavsnitt och när insatserna beräknas att genomföras.
Stugföreningar som vill att åtgärderna ska genomföras tidigare bör ges möjlighet att själva
utföra delar av saneringsarbetet. Kommun/Kommunalförbund bör då svara för att
stugföreningen får tillgång till förbrukningsmateriel som adsorptionsmedel och sopsäckar och
i mån av tillgång handredskap och skyddsutrustning samt svara för viss handledning och
rådgivning beträffande förvaring av insamlade oljerester.
Båtklubbar
Det är båtägarna som ansvarar för rengöringen av båtar som drabbats av oljepåslag.
Om flera båtar i en småbåtshamn drabbats av oljepåslag bör rengöringen av båtarna
samordnas. Det är båtklubbarna som bör svara för denna samordning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholms kommun samt miljöverksamheten inom
samhällsbyggnadssektorn i Mörbylånga kommun bör svara för rådgivning beträffande val av
rengöringsmetoder och rengöringsmedel.

3.5 Information
Vid händelse av en oljeolycka är det viktigt att information internt och till allmänheten
organiseras i ett tidigt skede. Bra information är nyckeln till en lyckad insats, och målet är att
berätta om allt känt som inte innefattas av sekretess eller annan särskild lagstiftning. Ansvaret
ligger hos de berörda kommunerna att förse myndigheter med lägesrapport och information
om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och
planerade åtgärder.
För att räddningstjänst- och saneringsinsatsen ska fungera så effektivt som möjligt krävs att
god samverkan upprättas mellan ingående organ.

Det ligger på samtliga medverkande organisationers ansvar att informera övriga parter, och
kontinuerligt hålla dessa uppdaterade om läget.

3.5.1 Intern information
För intern information inom kommunen ansvarar informationsansvarig för respektive berörd
kommun i enlighet med gällande rutiner. Räddningstjänsten ansvarar för intern information
inom den egna organisationen.
3.5.2 Information till allmänhet och media
För samordning av information till allmänhet och media ansvarar informationsansvarig för
respektive berörd kommun i enlighet med kommunens ordinarie informationsplan. Om fler
kommuner än Ölands två huvudkommuner berörs sker samordningen via länsstyrelsen.
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4 Särskilt skyddsvärda områden
I en situation där oljepåslag drabbat en längre del av en kuststräcka måste alltid prioriteringar
göras om var insatser skall sättas in i första hand. För att prioriteringarna skall kunna göras
utan förseningar är det viktigt att berörda parter är överens om utgångspunkterna för
prioriteringarna och har kännedom om särskilt skyddsvärda objekt. I nedanstående
förteckning listas exempel på särskilt skyddsvärda objekt utan inbördes rangordning.
- Nationalpark
- Naturreservat
- Marinreservat
- Fågelskyddsområde
- Sälskyddsområde
- Marinbiologiskt skyddsområde
- Vetenskapligt referensområde
- Ekologiskt känsligt område
- Område eller anläggning med stor betydelse för det rörliga friluftslivet och turismen.
- Område eller anläggningar med stor industriell betydelse.
- Område eller anläggningar med stor social eller ekonomisk betydelse.
De skyddsvärda objekten har sammanställts i en "Miljöatlas för Öland", som framtagits av
länsstyrelsen i Kalmar län i samråd med räddningstjänsten och kommunernas
miljöskyddsenheter. Miljöatlasen är framtagen som ett verktyg för prioritering av
skyddsvärda strandområden i samband med en oljeskada.
Miljöatlasen består av en karta samt en förklarande textdel. Kartan är indelad i områden.
Varje område har givits ett ordningsnummer samt uppgift om skyddsmotiv. Experter och
sakkunniga har givits tillfälle att prioritera de utmed kusterna placerade skyddsvärda objekten.
De olika skyddsfaktorerna har sedan sammanställts till en skyddsprioritering graderad från I
till III, där I anger högsta skyddsklass.
Till kartan finns en textdel till varje område med detaljerade uppgifter om:
- skyddsstatus
- skyddsmotiv
- känslighetsklass
- skyddsåtgärder
- saneringsåtgärder
- referenser
Övergripande kartbild från miljöatlas Öland finns i bilaga L och M.
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4.1 Utgångspunkter för prioriteringar
Utmed Ölands kuster finns många och långa sträckor med hög skyddsklass. Vid ett eventuellt
oljepåslag måste den centrala ledningen även prioritera inom områden med högsta
skyddsklass. Beroende av omfattning, typ av olja, årstid, vattentemperatur, geografiskt läge,
bottenförhållanden, exponering för vågor etc kan denna prioritering utföras först när en skada
inträffat.
Vid ett eventuellt oljepåslag är det saneringsledningen som i samråd med berörda
parter fastställer prioriteringarna för skadeinventering, bekämpning och sanering. Då
prioriteringarna fastställs ska hänsyn tas till följande faktorer:
- Skadegrad
- Risker för bestående skador.
- Förekomst av särskilt skyddsvärda objekt inom drabbade områden.
- Drabbade områdens geografiska läge, bottenförhållanden och vågexponering.
- Risker för störningar på djur-, och fågelliv.
Saneringsmanual som innefattar strandtyper samt förslag på saneringsmetoder finns
framtagen i samarbete med Naturvårdsverket, IVL och MSB.

4.2 Komplement till Miljöatlas Öland
Som komplement till Miljöatlas Öland, som både finns i digital och tryckt form, finns
följande:
- Kartpärm med områdeskartor i större skala över Mörbylånga kommun, där också lämpliga
angreppsvägar till strandzonen markerats. Syftet med dessa områdeskartor är i första hand
att användas på plats vid saneringsarbetet.
- Digital Miljöatlas (GIS). Denna informerar om områden längs den svenska kusten och de
stora sjöarna som är extra känsliga för oljeutsläpp. Förutom information om känsliga
områden innehåller den information om strandtyper och förslag på lämpliga
saneringsmetoder för de olika områdena. Den innehåller även flygfoton över Ölands kust.
Digital Miljöatlas utgör stöd vid räddningstjänst, sanering och beredskapsplanering. Den
utgör ett hjälpmedel vid prioritering av områden och resursallokering, samt underlättar
samordning och styrning av lokala och regionala myndigheters insatser i syfte att minimera
miljöeffekter efter oljeutsläpp.

För hänvisning till förstoringar av områdeskartor i Miljöatlas
Öland, se bilaga A.
För digital miljöatlas (GIS), gå till:
http://www.gis.lst.se/miljoatlas/
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5 Resurser
I händelse av oljepåslag mot Ölands kust tar RCB kontakt med MSB:s oljeskyddsförråd i
Karlskrona för rekvirering av nödvändig utrustning för oljesanering i strandzonen. Denna
utrustning avser både räddningstjänst- och saneringsinsatsen. Vidare ansvarar MSB för att
kontakta oljeskyddsförrådet i Ljung om det bedöms nödvändigt med ytterligare materiel.
Anspänningstider för oljeskyddsförråden i Karlskrona och Ljung är fyra respektive sex
timmar.
För den omedelbara insatsen ansvarar räddningstjänsten för att oljeskyddsutrustning finns att
tillgå. Respektive materielansvarig enhet inom huvudkommunerna ansvarar för att inom 24
timmar inventera den materiel som internt finns att tillgå för fortsatt saneringsarbete, samt
vilken extern materiel som finns tillgänglig för rekvirering.
Materielansvarig för respektive enhet kontaktar saneringsledaren för information om vilken
materiel situationen kräver.
För detaljerad lista över materiel tillgänglig på oljeskyddsförråden i Karlskrona och Ljung, se
bilaga B.
För ansvarsfördelning, uppgifter, åtgärdskalender och rekommendationer för
materielanskaffning, se delplan 5.

5.1 Räddningstjänstens materiel
För den omedelbara insatsen, eller för mindre olyckor där det inte finns något behov av
samverkan med MSB:s oljeskyddsförråd, har räddningstjänsten en begränsad mängd
oljeskyddsmateriel fördelat på stationer och förråd. Nedan redovisas räddningstjänstens
oljeskyddsmateriel fördelat på respektive station/förråd.
Borgholm
- Engångslänsor 90 meter
- Flergångslänsor 120 meter
Färjestaden
- Engångslänsor 60 meter
Mörbylånga (förråd)
- Engångslänsor 60 meter
- Bark (Zugol 12 pall, Reba 9 pall)
- Uppsamlingskärl omkr. 60 tunnor
Degerhamn
- Engångslänsor 60 meter
Oljeavskiljare finns att tillgå på övningsfältet i Kalmar, och fläkt för spridning av Reba-bark
finns på MSB:s oljeskyddsförråd i Karlskrona.
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5.2 Fordon
Beroende på saneringsinsatsens omfattning, vilken årstid som gäller, hur framkomligheten till
den drabbade kuststräckan är och vilket skyddsvärde denna kuststräcka har kan olika typer av
fordon komma att bli aktuella. Exempelvis innebär det höga skyddsvärdet hos många av
Ölands strandängar att det är högst olämpligt att korsa dessa med större fordon, varför det
istället kan vara lägligt att i strandkanten ta sig fram med fyrhjulingar med tillkopplade släp.
För rekommendationer av fordon lämpliga för saneringsinsats, se delplan 6.

5.3 Personal
Ofta är just personalbrist en stor orsak till ineffektivt arbete vid sanering, och det är därför
viktigt att utnyttja alla de resurser som finns till förfogande. I ett första skede frigöres
kommunernas egen personal i den omfattning som förhållandena medger. Det är i första hand
personal från tekniska verksamheten, miljöverksamheten samt räddningstjänsten som kan tas i
anspråk. Beroende av hur skadebilden ser ut och vilka insatser som skall göras måste
sannolikt personalresurserna utökas.
Nedan följer exempel på övrig personal som kan användas som resurs vid en saneringsinsats:





Försvarsmakten
Frivilligorganisationer
Personal rekryterad via Arbetsförmedlingen
Fågel- och viltrehabiliterare – exempelvis KFV

För ansvarsfördelning, uppgifter och åtgärdskalender för personalrekrytering, se delplan 7.
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6 Avfallshantering
Sanering vid ett oljepåslag innebär ofta stora mängder avfall som måste tas omhand. Olja och
oljehaltigt material klassas som farligt avfall, och det är viktigt att avfallshanteringen sker på
ett sådant sätt att risken för sekundär kontaminering minimeras. Allmänna bestämmelser för
behandling av farligt avfall återfinns dels i miljöbalken (2, 9 och 15 kap), i
avfallsförordningen (2001:1063) samt i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899).

6.1 På skadeplats
Vid räddnings- och saneringsarbetet klassas lagring av farligt avfall som sker i anslutning till
stranden som tillfällig lagring vilket inte kräver någon anmälan eller tillstånd.
Initiala insatser
Följande initiala insatser med avseende på avfallshanteringen bör ske vid ett oljepåslag:
 Platser som kan bli utsatta för oljepåslag vid ett utsläpp bör i förebyggande syfte
städas från skräp och bråten för att minimera mängden oljeavfall
 Kontakt med transportföretag, som har tillstånd att transportera farligt avfall till lands
och/eller havs, både för transport av avfall samt hyra av containers
 Kontakt med anläggningar för slutligt omhändertagande
 Identifiera lagringsplatser, möjligheter och behov
 Samråda med berörda aktörer avseende saneringsstrategi, inklusive val av
saneringsmetoder
Minimering av avfall
För att avfallsmängderna skall minimeras så långt som möjligt skall följande åtgärder beaktas:
 Oljeförorenat material skall ej blandas med ickefarligt. Därför skall det inom
saneringsområdet finnas tydlig märkning av var farligt respektive icke-farligt avfall
skall läggas
 Läcksäkra containers skall användas
 Om containers används och behöver rengöras skall detta om möjligt ske i anslutning
till olycksplatsen för att minimera kontamineringen
 Dukar och markskydd skall används under oljefat, tankar och saneringsplatser för att
undvika sekundär kontaminering av mark och strandområden

6.2 Transport av farligt avfall.
Stora mängder avfall ställer krav på en väl fungerande logistikkedja där det kan bli tal om
mycket stora transportresurser. Tillgången på fordon och täta containers kan därför bli
avgörande för hur snabbt saneringsarbetet kan fortgå.
All form av transport av farligt avfall kräver enligt avfallsförordningen (2001:1063) tillstånd
vilket söks hos länsstyrelsen. Den som lämnar över avfallet för transport är dels skyldig att
kontrollera att transportören har det tillstånd som krävs, men också att kontrollera att
mottagaren har tillstånd för avfallshantering. I de fall externa entreprenörer måste kallas in
ansvarar respektive transportenhet hos huvudkommunerna för detta, samt för att kontrollera
att entreprenören har de tillstånd som krävs för transport av farligt avfall.
För ansvarsfördelning, uppgifter och åtgärdskalender för transport, se delplan 6.
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6.3 Mellanlagring
Vid händelse av ett större oljeutsläpp där transportresurserna begränsar saneringsprocessen,
eller då den slutgiltiga avfallsstationen ligger långt ifrån skadeplatsen kan det bli aktuellt med
mellanlagring av det farliga avfallet. Sådan mellanlagring är anmälans- eller tillståndspliktig
enligt 9 kap i miljöbalken, beroende på hur stora mängder som lagras. Avfallsmängder större
än 5 ton kräver tillstånd av Länsstyrelsen och i övriga fall anmäls mellanlagringen till
miljöenheten i den berörda kommunen.
I princip är dock strategin att i största möjliga mån försöka undvika mellanlagring och istället
tillämpa tillfällig lagring på stranden, eftersom detta inte kräver något tillstånd. På Öland
finns i dagsläget inga godkända mellanlagringsstationer, varför den tekniska verksamheten
hos den berörda kommunen vid behov av akut upprättande ansvarar för att en dialog förs med
länsstyrelsen. Alternativet är att omhändertagandet av det farliga avfallet sker på redan
befintliga anläggningar inom länet. Även här förs en dialog med länsstyrelsen för beslut om
vilka deponier som kan användas.
För ansvarsfördelning, uppgifter och åtgärdskalender för mellanlagring och behandling, se
delplan 12.

6.4 Slutstation
Det farliga avfallet lämnas av transportören till en slutstation där det antingen destrueras eller
raffineras och tas omhand.

6.5 Logistikkedjan.
Figur 3 illustrerar ett exempel på hur logistikkedjan kan se ut, från skadeplats till slutstation.

Figur 3. Exempel på logistikkedja från skadeplats till slutstation.

6.6 Nödhamn och offervik
Det läckande fartyget kan om det bedöms nödvändigt bogseras till en så kallad nödhamn för
att underlätta omhändertagandet av den löskomna oljan. Om detta inte är möjligt och om det
bedöms föreligga risk för att fartyget sjunker kan detta istället sättas på grund. Denna plats
kallas offervik. Transportstyrelsen beslutar enligt lag och förordning om åtgärder mot
förorening av fartyg om vilka platser som får utgöra nödhamn och offervik. I de fall detta
beslut inte kan avvaktas får KBV enligt förordningen ta beslut om detta.
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6.7 Döda djur
Döda djur klassas som riskavfall och skall, om det inte finns anledning till obduktion, packas
ned och föras till destruktion. Vissa sällsynta djur och fåglar räknas som statens vilt t ex örnar,
skärfläcka, sällsynta doppingar, salskrake, utter och valar (tumlare). När dessa påträffas döda
ska polisen underrättas och djuren etiketteras, packas och sändas till Naturhistoriska
Riksmuseet i Stockholm.
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7 Ekonomi
Ett oljeutsläpp till havs innebär stora kostnader för samtliga inblandade parter. En omfattande
räddningsorganisation kräver stora resurser vad gäller personal och materiel, varför god
planering av rutiner vid räddnings- och saneringsinsatsen är viktigt för att minimera dessa
kostnader.
Kostnader för räddningstjänst och sanering är faktiska och relativt enkla att beräkna, medan
socioekonomiska följder i form av exempelvis minskad turistnäring och fiskeindustri är mer
långsiktiga och därför betydligt svårare att uppskatta. Ersättningen från staten omfattar endast
de faktiska kostnader som uppstått i samband med räddningstjänst och sanering. För övriga
utgifter finns det möjlighet att söka ersättning direkt hos skadevållaren alternativt
oljeskadefonden (IOPC – The International Oil Pollution Compensation Funds) om utsläppet
kommit från ett tankfartyg med beständig olja hemmahörande i land inom fondkonventionen.

7.1 Ersättning
Kommunens rätt till ersättning vid räddningstjänst och sanering med anledning av utflöde av
olja eller andra skadliga ämnen regleras av 7 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för
kostnader som överstiger ett av regeringen fastställt belopp. Detta gäller om utflödet har skett
utanför Sveriges sjöterritorium eller inom den del av sjöterritoriet där räddningsinsatser skall
göras enligt 4 kap.5 §. Detta finns också beskrivet i ”Allmänna råd och kommentarer om
ersättning till kommuner för räddningstjänst och viss sanering” (SRVFS 2004:11).

7.2 Ekonomisk redovisning
Respektive huvudkommun samt kommunalförbundet skall på särskilda konton redovisa
kostnaderna för saneringsuppdraget.

Respektive berörd kommun samt kommunalförbundet ansvarar för att sammanställa sin egen
ekonomiska redovisning. Efter överenskommelse beslutas därefter vem som sammanställer
slutredovisning till MSB.

Ekonomisk dokumentation beskrivs vidare i kapitel 8.
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8 Dokumentation
Det är oerhört viktigt att hela räddningstjänst- och saneringsinsatsen dokumenteras noggrant
för att säkerställa att kommunen erhåller korrekt ersättning för de kostnader som arbetet
innebär. Ansvars- och beslutskedjan ska i efterhand kunna följas för att dessa kostnader ska
kunna beräknas. Eftersom kommunen inte har rätt till samma ersättning för sanering som för
räddningstjänst är det särskilt viktigt att denna övergång dokumenteras.

Dokumentationen görs förslagsvis genom





fotografering
dagbok eller motsvarande
insatsrapporter
ekonomisk redovisning

Räddningsledaren ansvarar för att dokumentationen, som skall inledas omgående,
genomförs och fortlöper genom hela räddningstjänstinsatsen.
Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive
ansvarsområde genomförs och fortlöper genom hela saneringsinsatsen, samt att
dokumentationen överlämnas till saneringsledaren efter avslutad insats.

Före insats
Innan oljan nått land och räddningsinsatsen påbörjats bör foto- och videodokumentation
genomföras av nedfarter, tillfartsvägar, stränder, förebyggande åtgärder och tomtgränser som
kan komma att beröras.
Under insats
Eftersom olika typer av olja innebär olika risker och kräver olika saneringstyper är det viktigt
att man i ett tidigt skede tar prov på och analyserar oljan. Detta sköts av KBV. Den valda
saneringstekniken samt alla rapporterade skador dokumenteras.
Efter insats
Efter det att saneringen slutförts är det nödvändigt att göra en sista dokumentation av det
drabbade området för att möjliggöra korrekt ersättning för räddnings- och saneringsinsatserna.
Foto- och videodokumentation genomförs och jämförs med den dokumentation som gjorts
före det att insatsen påbörjats.
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Ekonomisk dokumentation
För redovisning av kostnader under räddnings- och saneringsskedet görs en begäran till MSB
om ekonomisk ersättning enligt LSO. Dessa redovisningar görs separat. I skrivande stund
används en excel-mall till detta ändamål på grund av att det tidigare redovisningssystemet
ORÄDD är under omarbetning och i dagsläget inte används. Denna mall finns tillgänglig hos
räddningstjänsten. Kostnader som ska redovisas är bland annat personalkostnader,
materielkostnader, transportkostnader och maskinkostnader.

Begäran om ekonomisk ersättning skickas till:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

För ansvarsfördelning, uppgifter och åtgärdskalender för ekonomisk redovisning, se delplan
13.
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9 Juridiskt underlag
Kommunens verksamhet för oljeskyddsinsatser regleras av flera olika lagar och förordningar.
Nedan listas de viktigaste av dessa som direkt eller indirekt berör oljeskyddsfrågor på både
kommunal och statlig nivå. För vidare beskrivning av vad som regleras av respektive lag och
förordning, se MSB:s publikation ”Oljan är lös, Kapitel 4 – Juridiska grunder”.
Nationella författningar:
- Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
- Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)
- Lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
(2002:833)
- Miljöbalken (1998:808) samt tillhörande förordningar
- Lagen (1980:24) om åtgärder mot förorening från fartyg
(vattenföroreningslagen) och förordning (1980:789) om åtgärder mot
förorening från fartyg
- Sjölagen (1994:1009)
- Lagen (1982:821) om transport av farligt gods
- Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
Internationella regelverk:
- MARPOL 73/78
- HELCOM
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10 Arbetsmiljö
Vid en oljeolycka och efterföljande sanering är det viktigt att de som arbetar med oljan har
kunskap om dess hälsopåverkan på människan. Internationella erfarenheter indikerar att oljan
har skapat arbetsmiljöproblem i samband med saneringsinsatser, som resulterat i både
kortsiktiga och i vissa fall även långsiktiga effekter.

10.1 Risker
Vid oljeutsläpp av råolja avdunstar ca 30 – 45 % av oljan till atmosfären. För lättare oljor kan
avdunstningen vara upp till 75 %. Ett ”oljemoln” bildas i anslutning till oljeutsläppet, och av
de flyktiga komponenterna som avdunstar till atmosfären finns många giftiga ämnen. Även
den icke-flyktiga oljan innehåller hälsofarliga ämnen som PAHer och tungmetaller.
För att olja skall kunna påverka människors hälsa krävs någon form av direktkontakt. De
kontaktvägar som kan komma ifråga är andningsvägarna, mag- tarmkanalen eller upptagning
via huden.
Hälsoeffekter som är dokumenterade från större internationella saneringsinsatser är främst
huvudvärk, irritation i hals, hudirritation och irriterade ögon. Förutom hälsorisker orsakade av
oljan, kan saneringsarbetet vara tungt och utföras i miljöer med stor risk för olycksfall (hala
klippor, varierande väderlek, tunga lyft osv.).

10.2 Ansvar
Även vid saneringsarbete skall arbetsmiljölagens portalparagraf ”… förebygga ohälsa och
olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” kunna uppnås. Inom
arbetsmiljölagstiftningen återfinns en rad områden som till sin karaktär sammanfaller med
eller påminner om situationen vid en sanering efter ett oljepåslag.

Arbetsgivarorganisationerna har samma arbetsmiljöansvar för saneringspersonal som för
personal vid ordinarie verksamhet.

10.3 Checklista – arbetsmiljö
Nedan presenteras en checklista på åtgärder som bör vidtas i samband med en saneringsinsats
för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt.

1.

2.

Åtgärd
Oljan bör rutinmässigt provtas och analyseras initialt vid ett oljeutsläpp, främst för att
kunna bedöma vilken skyddsutrustning som bör användas. I första hand är det
förekomsten av flyktiga organiska ämnen som är intressant. Denna provtagning görs som
regel av Kustbevakningen som är först på plats.
Inför en sanering bör en genomgång hållas med alla inblandande i saneringen
(introduktionsutbildning). Genomgången bör ta upp följande:
- Risker som är förknippade med oljan
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

- Korrekt förfarande med oljan
- Korrekt skyddsutrustning och vikten av att bära anvisad skyddsutrustning
- Vikten av solskydd
- Vikten av personlig hygien
- Tillgång till och användande av första hjälpen-utrustning
Skyddsutrustning som bör tillhandahållas och användas är stövlar med grov sula,
skyddsoverall, skyddshandskar och skyddsglasögon (finns hos oljeskyddsförråden).
Förekommer flyktiga organiska ämnen i oljan bör även andningsskydd med kolfilter
användas. Andningsskydd utan kolfilter skyddar inte mot flyktiga ämnen men kan
användas vid aerosol-bildning för att stoppa oljedroppar från att nå andningsvägarna.
Personer som är fysiskt olämpade för uppgiften skall inte medverka i saneringsarbete. Hit
hör t.ex. astmatiker, äldre, gravida och minderåriga.
Det måste finnas möjlighet för personer att gå undan och vila vid behov.
Möjlighet att tvätta sig/duscha och tvätta kläder måste finnas tillgänglig.
Måltider ska endast intas utanför saneringsområdet.
Olyckor och olyckstillbud skall rapporteras till arbetsledningen.
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1 RÄDDNINGSTJÄNST
Ansvar
Räddningstjänsten ansvarar för insatsarbetet fram till dess att räddningstjänstinsatsen avslutas
och saneringsarbetet inleds.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter








Stoppa fortsatt utflöde.
Begränsa spridning av löskommen olja och upptagning av olja från vattnet.
Förhindra att löskommen olja når land.
Förhindra att olja som nått land ger akuta skador.
Förhindra att olja som nått land eller som kontaminerar stranden återförs/sprids
till vattenytan eller sprids till andra ickekontaminerade strandavsnitt.
”Förankra” eller ”fixera” olja som nått land eller kontaminerar stranden i syfte att
förhindra vidare spridning.
Styra undan drivande olja eller anordna särskilda skydd vid särskilt skyddsvärda
strandpartier.

Checklista för räddningstjänst
Nedan följer en checklista som kan användas av räddningsledaren som stöd i beslutsprocessen
vid ett eventuellt oljepåslag mot Ölands kuststräcka. För att säkerställa rätt ekonomisk
ersättning från staten för räddningstjänstaktionen är det viktigt att hela processen
dokumenteras.
1.

2.

3.

4.

5.

Åtgärd
Kontakta KBV om oljans
omfattning och fortsatta
spridning. Fastställ hur vidare
kontakt med KBV under
insatsen skall ske.
Undersök oljans egenskaper
(giftighet/arbetsmiljö) – KBV
har troligtvis tagit prov på
och analyserat oljan.
Analysera behov/möjligheter
att göra akuta insatser
(kommunal räddningstjänst)
Kontakta berörd kommuns
krisledning.
Kontakta länsstyrelsen för
samordning med fler

Anmärkning
KBV: 031-727 91 00 (Ledningscentral)

KBV: 031-727 91 00 (Ledningscentral)

Utifrån egna resurser och regionala resurser (se förteckning i
planen).
Mörbylånga: Enl. ringlista
Borgholm: Enl. ringlista (TiB sommartid)
Gör upp om hantering av mediainformation mm.
TiB via SOS

37

kommuner och län. Vem tar
ledningsansvaret? Länen har
att kontakta regeringskansliet
vid stor händelse.
6.

7.

8.
9.

Identifiera behov av yttre
resurser. MSB:s
oljeskyddsförråd.
Överväg övriga resurser,
exempelvis oljeprovtagning
på land, rådgivning,
containrar, frivilliga mm.

MSB:s oljeskyddsförråd Karlskrona: 0455-30 39 80 (Dagtid)
0709-30 39 80 (Jour), 070-525 33 74 (Jour)
0455-30 39 88 (Vakth BM)
KBV: 031-727 91 00 (Ledningscentral)
SWECO: 08-695 60 00 (Oljejour)
Försvarsmakten: 08-788 93 00 (Vakthavande befäl på
Armétaktiska staben)
Trafikverket: TiB 070-547 40 46

Överväg internationellt stöd
via EU-mekanismen.
Kontakta MSB för
vägledning och rådgivning.

Tjänsteman i beredskap (TiB): 054-150 150

10. Prioritering av skyddsvärd
kust.
11. Kontakta MSB om ersättning
för räddningstjänst och
sanering.
12. Greppa hela logistiken för
olja och oljeavfall.
13. Initiera
informationshantering.
14. Förbered omhändertagande
av oljeskadade fåglar och
djur.
15. Förbered för avlösning av
personal. Kontakta
inlandskommunerna.
16. Planera för att föra in
läckande fartyg till nödhamn
eller grundsättning i offervik.
Transportstyrelsen beslutar
om vilka platser som får
utgöra nödhamn och offervik.
17. Kontinuerlig utvärdering av
insatta åtgärder.
18. Polisanmäl händelsen.

TiB: 054-150 150
Margaretha Ericsson: 010-240 53 16 (070-525 33 78)
Karl-Erik Kulander: 010-240 50 72 (070-321 88 99)
Miljöatlas
Kontakta miljöverksamheten hos berörd kommun samt
länsstyrelsen
TiB: 054-150 150

Kärl/mellanlager/sluthantering/transporter.
Kontakta respektive kommuns miljö- och tekniska verksamhet
Kontakta respektive kommuns informationsenhet.
Personal, lokaler.
Kontakta fågelrehabiliterare på KFV
070-547 16 10

Transportstyrelsen: 0771-503 503

Görs åtgärderna i rätt ordning och på rätt sätt?
Tel: 114 14
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Avslut av räddningstjänst
Räddningstjänsten skall pågå till dess att risk för ny skada ej längre föreligger eller att skada
som redan uppstått ej förvärras. Insatsen avslutas när räddningsledaren fattar beslut om detta.
Beslutet redovisas i skriftlig form.
Viktigt att komma ihåg är att en övergång från räddningstjänst till sanering på en plats inte
automatiskt innebär att hela räddningstjänstinsatsen är avslutad. Räddningstjänst kan
fortfarande vara aktuellt på andra strandpartier som drabbats hårdare.
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2 CENTRAL LEDNING
Ansvar – Politisk ledning
För den politiska ledningen ansvarar ordförande i Ölands kommunalförbund samt
kommunstyrelseordförande i Borgholm respektive Mörbylånga kommuner
(samverkansledning). Respektive kommun har därutöver sin ordinarie krisledningsnämnd.

Ansvar – Operativ ledning
För den operativa ledningen ansvarar räddningschef, kommuncheferna, cheferna för
miljöverksamheterna samt cheferna för tekniskverksamhet (Mörbylånga kommun) och för
serviceverksamheten(Borgholms kommun). Räddningschefen är sammankallande och
ordförande för den operativa ledningen. Vid behov kan också representanter från övriga
kommunala verksamheter tillkallas. Gemensam ledningsplats är räddningscentralen i
Färjestaden.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter
Uppgifter och befogenheter under räddningstjänstskedet (bekämpning) regleras enligt lagen
om skydd mot olyckor. Uppgifterna under saneringsskedet och övrigt arbete är följande:
1.

Leda och samordna insatserna enligt den redovisade huvudorganisationen.

2.

Utöva erforderliga samråd med MSB, Länsstyrelsen, Kustbevakningen, SWECO,
Naturvårdsverket, Polis, andra berörda förvaltningar mfl.

3.

Besluta om upphandling och annan anskaffning av erforderliga resurser (personal,
materiel mm).

4.

I samråd med skadeplatsledningen besluta om arbetets inriktning, arbetsområden
(geografiska), prioriteringar av arbetet, saneringsgrad mm.

5.

Svara för information till personal, allmänhet, massmedia, myndigheter, handels- och
småbåtshamnar, anläggningar med vattenintag, kommunala organ och förvaltningar mfl.

6.

Svara för teknisk och organisatorisk uppföljning av arbetet.

7.

Svara för ekonomisk uppföljning och redovisning.

8.

Stödja reparations- och underhållstjänst och depåverksamhet för skadeplatsledningen.

Ledningen verkar genom enheterna med funktionsansvar.
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3 SKADEPLATSLEDNING
Bekämpning/Sanering
Ansvar
Räddningstjänsten ansvarar för skadeplatsledningen. Övriga enheter inom huvudkommunerna
bidrar med personal och övriga resurser för bekämpning och sanering enligt beslut av centrala
ledningen.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter
1.

Översiktlig inventering av oljeutsläppet, snarast efter larm.

2.

Information och samråd, snarast efter larm.

3.

Bedömning av utsläppets verkningar samt av lämpliga bekämpnings- och
saneringsmetoder.

4.

Genomföra bekämpning och sanering.

5.

Uppföljning.

6.

Utvärdering efter avslutad bekämpning, sanering.

Åtgärdskalender – skadeplatsledning
Invetering av oljeutsläppet, snarast efter larm, tillsammans med miljöansvariga
inom kommunerna och om möjligt även Kustbevakningen.
-

Plats, tidpunkt, sätt för oljeutsläpp (var, när, hur).
Trolig orsak till oljeutsläpp.
Kvantitet och volym av utsläppt olja.
Kvantitet och volym av olja, som är kvar i tankarna, risk för ytterligare utsläpp.
Kvalitet på utsläppt olja (ursprung samt raffineringsgrad, t ex diesel, EO1, EO3.
EO4, EO5, bunkerolja eller råolja etc).
Utsläppets utbredning (area).
Vindstyrka och riktning.
Strömmar inom skadeområdet.

41

- Strandskador, som uppstått.
- Oljeprov från fartyg, hav och strand.
- Omfattning av oljeskadade fåglar.
- Skadeområdets omgivning.

2.

Information och samråd snarast efter larm.
Med centrala ledningen.
Fiskodlingsanläggningar nära skadeområdet informeras.
Fiskare nära skadeområdet informeras.
Ornitologisk expertis.
Allmänheten och massmedia informeras.
Samråd med Kustbevakningen.

3.

Bedömning av utsläppets verkningar samt av lämpliga bekämpnings- och
saneringsmetoder.
Prioritering av hotade områden och naturresurser (Obs! beror på årstid), se
Miljöatlas.
Möjlighet till styrning av drivande oljebälte mot lågprioriterade landområden
för att skydda högprioriterade.
Möjlighet till att skydda oskadade stränder (länsor, halmbalar etc).
Materiel och personalbehov.
Sambandsbehov och plats.
Transportbehov.
Indelning av skadeområdet i arbetsområden.

4.

Genomförande av arbetet.
Organisera ledningsplats för skadeplatsledning.
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Prioritering av arbetsuppgifter och åtgärder (vad är viktigast att genomföra).
Val av metoder och materiel för bekämpning.
Val av metoder och materiel för sanering.
Organisera tilldelad personal i arbetslag.
Utrusta och utbilda tilldelad personal.
Beslut om grad av sanering.
Val av rengöringsplats för materiel och personal samt depåplats.
Val av behandlingsmetoder och platser, även plats för uppläggning av icke behandlingsbara massor och restprodukter/avfall från behandlingen.
Resursanskaffning (personal och materiel) för bekämpning, sanering, transporter,
lagring och behandling av oljerester etc i samråd med centrala ledningen.
Fortlöpande inventering av skadeplats
-

Lösdriven olja – risk för spridning med hänsyn till vind och strömmar.
Oljeskadade stränder och anläggningar.
Oljeskadade fåglar.
Oljeprover från hav och strand.
Bedömning av kommande insatser.

Utfärda dagrapporter, se bilaga G.
5.

Uppföljning.
Dagbok (händelser, beslut/åtgärder, observationer m m).
Sammanställa arbetsorder och arbetsrapporter.
Ekonomisk redovisning.
Om möjligt göra jämförelser med ett miljömässigt likvärdigt referensområde.

6.

Utvärdering.
Efter avslutad bekämpning, sanering respektive behandling av upptagna
oljerester/oljehaltiga material utvärdering avseende använd teknik, ekonomi, miljömässigt resultat, resurstillgång, organisation, beredskapsplanens funktion etc.
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4 SKADEINVENTERING
Ansvarig
Ansvariga miljöenheter inom respektive kommun ansvarar för skadeinventeringen.
Räddningstjänsten och respektive huvudkommuner avdelar personal för medverkan i
skadeinventeringen.
Centrala ledningen tilldelar fordon, båtar och övriga resurser för skadeinventeringen.
Huvudkommunerna tar emot anmälningar om oljeskador på fritidsbåtar.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter
1.

Genom kontakter med centrala ledningen, skadeplatsledningen och kustbevakningen
och genom översiktlig spaning fastställa vilka områden av kommunens kuststräcka som
drabbats av oljepåslag.

2.

I samråd med centrala ledningen fastställa prioriteringar för skadeinventeringen enligt
kartmaterial.

3.

Genomföra skadeinventering i prioriterade områden.

4.

Genomföra skadeinventering i övriga områden.

Åtgärdskalender - skadeinventering
1.

Inventering av oljeutsläpp (se Åtgärdskalender Skadeplatsledning pkt 1).

2.

Prioriteringar för skadeinventering.
Fastställ vilka särskilt skyddsvärda objekt som har drabbats eller hotas av
oljepåslag.
Samråd med centrala ledningen alternativt skadeplatsledningen om
prioriteringar för skadeinventeringen.
Sammanställa behoven av personal och övriga resurser för skadeinventeringen
och anmäla dessa till centrala ledningen.
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3.

Skadeinventering i prioriterade områden.
Kartmaterial i beredskapsplanen bilagor.
Beställ tryckning av blankett för skadeinventering, se bilaga E, och blankett för
anmälan om skador på fritidsbåtar, se bilaga J.
Gå igenom metoder för skadeinventering med tilldelad personal.
Avdela personal för att ta emot skaderapporter från inventeringspatruller och i mån
av tid ta emot skadeanmälningar från allmänheten.
Organisera övrig tilldelad personal i inventeringspatruller.
Lämna blanketter för anmälan om oljeskador på fritidsbåtar till huvudkommunerna
som meddelar telefonnummer dit dessa anmälningar ska hänvisas.
Sammanställ skaderapporter och anmälningar.
Plotta skadeplatser och skadegrad.
Rapportera till centrala ledningen.

4.

Skadeinventering i övriga områden (se pkt 3).
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5 MATERIELANSKAFFNING
Ansvar
Tekniska verksamheten inom respektive huvudkommun ansvarar för materielanskaffning.
Räddningstjänsten ger stöd med uppgifter om leverantörer av specialmateriel som
absorptionsmedel, länsor mm.
Räddningstjänsten svarar för beställning av materiel från MSB:s regionala oljeskyddsförråd i
Karlskrona. MSB ansvarar för vidare rekvirering av materiel från oljeskyddsförrådet i Ljung.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter
1.

Kartlägga tillgång till och behov av materiel som särskild oljeskyddsmateriel
(absorptionsmedel, länsor), handredskap, maskiner, (pumpar, kompressorer,
tvättaggregat mm), drivmedel, arbetsmaskiner (gräv- och lastmaskiner, dumpers mm).

2.

Svara för upphandling av materiel.

3.

Svara för hyresavtal för inhyrd materiel och besiktningar.

4.

Svara för central förrådshållning.

Åtgärdskalender - materielanskaffning
1.

Kartläggning av materieltillgång och materielbehov.
Nedan ges rekommendationer för vilken typ av materiel som kan komma att bli aktuell
vid en saneringsinsats.
Saneringsmateriel
- Pumpar
- Länsor
- Sorptionsmedel
- Täta dukar för markskydd
Handredskap
- Spadar
- Skyfflar
- Krattor
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-

Borstar
Uppsamlingskärl, exempelvis tunnor och hinkar
Sopsäckar
Murarslevar
Grepar
Skrapor
Liar
Saxar
Häcksaxar
Röjsågar
Skottkärror
Säckkärror
Spett
Yxor
Dränkbara elpumpar

Skyddsutrustning
- Stövlar
- Overaller
- Regnställ
- Raggsockor
- Handskar
- Vadarstövlar
- Flytvästar
- Första hjälpen-kuddar
Övrig utrustning
- Arbetsbodar
- Toaletter
- Containrar
- Lokal eller tält för utspisning, uppvärmningsanordning

2.

Anskaffning av resurser enligt pkt 1:

-

Kommunens egna resurser.
Inhyrning (arbetsmaskiner m m ), hyreskontrakt.
Upphandling.
Entreprenörer.

Anskaffning görs snarast möjligt, prioritering kan bli nödvändigt.

3.

Besiktning av materiel, särskilt vid inhyrning, besiktningsprotokoll.

4.

Dokumentation av kostnader för egen, anskaffad och inhyrd materiel som
används i arbetet.
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6 TRANSPORT
Ansvar
För transporterna svarar den tekniska verksamheten inom respektive berörd kommun.
Övriga kommunala enheter bidrar med fordon, båtar och förare enligt beslut av den centrala
ledningen.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter - transport
1.

Kartlägga behov av materiel och personaltransporter.

2.

Hämta in transportresurser från andra förvaltningar/enheter.

3.

Hyra externa transportresurser.

4.

Organisera och genomföra sjö- och landtransporter av personal, materiel, drivmedel,
förnödenheter, mat och upptagna oljemassor mm.

5.

Uppföljning.

Åtgärdskalender - transport
1.

Transportbehov:
Kartlägg transportbehov genom kontakter med
- skadeplatsledning
- enheten för mellanlagring/behandling.

2.

Hämta in transportresurser från andra kommunenheter.
Rekvirera nödvändiga transportresurser direkt från förvaltningarna alternativt via
den centrala ledningen.

3.

Hyra in externa transportresurser.
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4.

Organisera och genomföra transporter.
Upprätta transportschema
-

Transportbehov och tillgång av transportresurser.
Utgångspunkter, destinationer.
Kvantitet.
Transportvägar.
Angelägenhetsgrad.
Samordning, transporter materiel, proviant, personal, oljerester etc.
Omlastning, tillfällig förvaring.

Utfärda transportorder.

5.

Uppföljning.
Sammanställ transportorder och arbetsrapporter.
Anmäl särskilda problem i samband med transporterna till skadeplatsledningen.
Dokumentation av kostnader för egna och inhyrda transportresurser som använts i
arbetet.

Rekommendation – inventering av fordon
Nedan ges rekommendationer för vilken typ av fordon som kan komma att bli aktuell
vid en saneringsinsats.
Fordon
- Småbilar för ledning
- Småbilar för materieltransport
- Traktorer
- Slamsugare
- Fyrhjulingar med släp
- Lastbilar
- Släpvagnar
- Grävmaskiner
- Lastmaskiner
- Tankbilar
- Väghyvlar
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7 PERSONAL

Ansvar
Personalavdelningen svarar för rekrytering av personal.
Personalavdelningen svarar för information till projektanställd personal beträffande de
anställningsvillkor som gäller för projektet.
Tekniska verksamheten är anställningsmyndighet för projektanställd personal.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter
1.

Kontakta via arbetsförmedlingen de som kan vara intresserade av att arbeta med
oljesaneringen.

2.

Informera om arbetsuppgifter, ersättning, försäkring m m.

3.

Fatta nödvändiga anställningsbeslut.

Åtgärdskalender – personal
Se ”Rutiner för personalrekrytering i samband med oljesanering”.
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Rutiner för personalrekrytering i samband med oljesanering:

De frågor som närmast berör personalförvaltningarna i anslutning till en eventuell oljesanering längs kommunernas kuststräcka är i första hand följande:


Rekrytering av personal.



Ersättning till personal.



Personalförsäkringar.



Anställningsrutiner.



Blanketter.

Rekrytering av personal
I ett första skede frigöres kommunernas egen personal i den omfattning som
förhållandena medger. Det är i första hand personal från de tekniska verksamheterna,
miljöverksamheten samt räddningstjänsten som kan tas i anspråk.
Beroende av hur skadebilden ser ut och vilka insatser som skall göras måste sannolikt
personalresurserna utökas. I sådant fall sker detta genom samarbete med arbetsförmedlingen.
Vid behov av personalförstärkning:


Ring personalavdelningen. Redovisa vilka personalresurser som erfordras.



Personalavdelningen samordnar räddningsledningens önskemål med
arbetsförmedlingen.



Arbetsförmedlingen samlar ihop intresserade till information om vad
arbetsuppgifterna innebär, lön, försäkringsfrågor osv, vid denna information bör
personalavdelningens handläggare och ansvarig arbetsledare vara med för att redan i
ett tidigt skede få så bra urval av personal som det är möjligt.
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Anställningsrutiner
Tekniska verksamheten är anställningsmyndighet.
Vid anställning för ett visst projekt typ ”oljesanering” skall den anställde fylla i blanketten ” Beslut om anställning” (se bilaga). Blanketten, som tillhandahålles av
personalavdelningen, är ett grunddokument för att den anställde skall få rätt lön.
Arbetsledningen svarar för att blanketten lämnas till personalredogöraren på tekniska
verksamheten som registrerar den anställde.
Efter samråd med lokala skattemyndigheten så skall arbetsgivaren dra skatt på utbetalad
ersättning. Detta gäller generellt för all personal som är anställd för det här speciella
”projektet” oavsett om arbetstagaren har annan huvudarbetsgivare. Arbetstagare som
uppger sig ha annan huvudarbetsgivare skall kunna styrka detta med intyg från densamme.
Detta avser att i någon mån minska administrationen omkring ”projektet”.

Ersättning till personal
Tillsvidareanställd personal bibehåller gällande anställningsvillkor.
För projektanställd personal utgår lön enligt RIB-avtal (fastställes vid aktuell situation).
Utspisning sker på arbetsplatsen. Mat uttransporteras genom arbetsgivarens försorg.
Matrast ersätts av måltidsuppehåll och inräknas i arbetstiden.
Arbetsgivaren svarar för transporter till och från arbetsplatsen om ej annat överenskommes.
I övrigt tillämpas gällande kollektivavtal.
Lön utbetalas efter den tidrapport (aktuell blankett från tekniska verksamheten) över
arbetad tid som arbetstagaren lämnar till sin arbetsledare. Arbetsledaren kontrollerar
arbetstagarens uppgifter, signerar tidrapporten och kompletterar den med den identifikationskod ( enligt räddningsverkets anvisning) som gäller för arbetsområdet.
Vilken ersättning som skall utgå för saneringsarbetet skall klart framgå av den information som lämnas till arbetstagaren. Det är lämpligt att lämna en enkel skriftlig information som den arbetssökande får med sig, se bilaga D. Informationen utarbetas av
personalavdelningens handläggare i samråd med räddningsledningen.
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Vilka försäkringar gäller??
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) gäller för den personal som är tillfälligt
anställd för oljesaneringsarbetet. Aktuella försäkringsvillkor tillhandahålles av
personalavdelningens handläggare. För personal som är fast anställd i kommunen gäller
arbetsgivarens obligatoriska försäkringar.
Blanketter
För att kommunen ska ha möjlighet att få ersättning för sina kostnader i samband med
oljesanering så krävs det en noggrann redovisning av alla manuella, maskinella och
materiella insatser som kommunen gjort.
Blanketter för personalens lönekostnader:
Blankett

Användes för

Utlämnas av

Beslut om anställning

all projektanställd personal

personalavdelningen

Tidrapport

all personal

tekniska verksamheten

Hantering av frivilliga i samband med oljesanering
Om frivilliga deltar vid saneringsarbetet bör följande punkter beaktas:
-

-

-

-

Alla frivilliga skall registreras. För att säkerställa att båda parter är överens om
villkoren på vilka den frivillige deltar, skall enklare avtal/överenskommelse
skrivas under (se bilaga F).
Frivilliga bör vara försäkrade mot olycksfall under arbetet. Detta kan
exempelvis lösas genom kommunens avtals- eller ansvarsförsäkring.
Tydlig information om till vem eller var allmänheten kan vända sig skall finnas
och en telefonsluss eller liknande bör upprättas. Detta för att underlätta
logistiken samt undvika oorganiserade frivilliga på stränderna.
Frivilliga är underställda skadeplatsledningen och har samma rättigheter och
skyldigheter som övriga som deltar i arbetet så länge avtalet varar.
Frivilliga skall tillhandahållas skyddsutrustning samt få tydlig information om
regler, säkerhet samt sin uppgift på plats innan saneringsarbetet börjar.
Då sekundärkontaminering vid många tidigare fall varit ett problem då frivilliga
varit inblandade, skall regler och förhållningssätt för att undvika detta särskilt
betonas.
Inställelseplatsen bör vara lämplig för parkering samt kunna nås med allmänna
kommunikationsmedel. Gemensam transport från inställelseplats till arbetsplats
kan sedan organiseras. Hänsyn bör även tas till hur utbildning och information
är tänkt att genomföras.
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-

Frivilliga ingår lämpligen i fungerande grupper av utbildad och erfaren
saneringspersonal som kan leda arbetet.
Organisera ej fler frivilliga än man kan ta om hand – resten får återkomma.
Stora grupper utan ledning kan orsaka mer skada än nytta.
Miljöorganisationer eller motsvarande som är självförsörjande och på egen hand
organiserar frivilliga bör knytas till skadeplatsledningen och få utpekade
områden för sanering tilldelat. Det skall säkerställas att vederbörande har
tillräcklig kompetens för att själva utföra och leda saneringsarbetet alternativt att
erfaren saneringspersonal kan assistera organisationen.
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8 UNDERHÅLL
Ansvar
Tekniska verksamheten svarar för underhållstjänsten.
Verkstadsresurser som övriga förvaltningar/enheter förfogar över kan komma att tas i anspråk
för underhållstjänsten efter beslut av centrala ledningen.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter
1.

Svara för reparation och underhåll av materiel (oljeskyddsmaterial, fordon m m).

2.

Organisera mobila underhålls- och servicegrupper.

3.

Svara för att depåer upprättas och drivs.

4.

Organisera platser för rengöring av personal och materiel.

5.

Uppföljning.

Åtgärdskalender – underhåll
1.

Reparation och underhåll av materiel.
Avdela verkstadsresurser
-

Personal

-

Utrustning

-

Reservdelar

Meddela skadeplatsledningen vilka verkstadsresurser som finns tillgängliga.
2.

Mobila underhålls- och servicegrupper.
Avdela personal, utrustning och fordon.
Informera skadeplatsledningen hur underhålls- och servicegrupper skall tillkallas.
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3.

Depåer.
Val av platser i samråd med skadeplatsledningen.
Avdela personal för att upprätta och driva depåer.
Rutiner för mottagning och utlämning av materiel.
Kontroll av materiel.
Bevakning av depåer.
Dagbok (mottagen/utlämnad materiel).

4.

Platser för rengöring av personal och materiel.
Val av platser i samråd med skadeplatsledningen.
Avdela personal för att upprätta och driva rengöringsplatser.
Rengöring av personal
- Omklädningsutrymme (rensida/smutssida).
- Dusch, tvätt.
- Toalettutrymme.
- Uppvärmda utrymmen.
- Vilutrymmen.
- Förbandsplats.
Rengöring av materiel
- Förvaringsplatser för ren och smutsig materiel.
- Ånga, hetvatten.
- Rengöringsmedel.
Miljöskydd
- Skydd av mark mot oljeförorening, torv, bark, stenmjöl, eller liknande.
- Tvättvatten uppsamling, behandling, kontroll, avledning.

5.

Uppföljning
Dokumentera kostnader för
- Personal.
- Lokaler.
- Materiel.
- Undershålls- och servicegruppers transporter.
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9 SAMBAND
Ansvar
Räddningstjänsten svarar för sambandsenheten.
Transportansvarig inom huvudkommunerna beställer och dirigerar fordon och materiel.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter
1.

Svara för att sambandscentralen upprättas.

2.

Svara för förande av dagbok över order, rapporter och meddelanden.

3.

Svara för uppföljning på kartor etc. (Gäller räddningstjänsten).

Sambandet uppbyggs enligt sambandsplanen.
Omfattning anpassas efter aktuellt behov.

Figur 4. Schematisk bild hur över sambandsplanen byggs upp.
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10 INFORMATION
Vid händelse av en oljeolycka är det viktigt att information internt och till allmänheten
organiseras i ett tidigt skede. Bra information är nyckeln till en lyckad insats, och målet är att
berätta om allt känt som inte innefattas av sekretess eller annan särskild lagstiftning. Ansvaret
ligger hos de berörda kommunerna att förse myndigheter med lägesrapport och information
om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och
planerade åtgärder.
För att räddningstjänst- och saneringsinsatsen ska fungera så effektivt som möjligt krävs att
god samverkan upprättas mellan ingående organ.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Ansvar
Det ligger på samtliga medverkande organisationers ansvar att informera övriga parter, och
kontinuerligt hålla dessa uppdaterade om läget.
Intern information
För intern information inom kommunen ansvarar informationsansvarig för respektive berörd
kommun.
Räddningstjänsten ansvarar för intern information inom den egna organisationen.
Information till allmänhet och media
För information till allmänhet och media ansvarar informationsansvarig för respektive berörd
kommun i enlighet med kommunens ordinarie informationsplan. Informationen skall
samordnas mellan kommunerna.
Om fler kommuner än Ölands två huvudkommuner berörs sker samordningen via
länsstyrelsen.
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11 MAT
Ansvar
För mathållningen i Mörbylånga kommun svarar stab / stöd och service (kostenheten). Vilket
kök som nyttjas får avgöras beroende på platsen för oljepåslaget.
För mathållningen i Borgholms kommun ansvarar BEAB (kostenheten).

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter
1.

Svara för råvaruanskaffning, beredning och paketering av mat.

2.

Svara för dokumentation av kostnader för personal och inköp av livsmedel och
övrig materiel.

Åtgärdskalender - mathållning
Fastställ genom kontakter med centrala ledningen hur många personer som ska
utspisas.
Fastställ personalbehovet för mathållningen, anmäl till personalavdelningen om extra personal
måste rekryteras.
Beställ materiel som saknas via tekniska verksamheten.
Fastställ genom kontakter med skadeplatsledningen var och när leveranser ska ske.
Beställ transporter via tekniska verksamheten.
Beställ råvaror.
Tillaga och paketera.
Dokumentera kostnader för livsmedel, övrig materiel och personal.
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12 MELLANLAGRING/BEHANDLING
Ansvar
Tekniska verksamheten svarar för eventuell mellanlagring och behandling av upptagen olja,
oljeförorenade massor m m.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter
1.

Iordningställa, driva, underhålla och återställa mellanlagringsplats.

2.

Organisera och genomföra behandling, återvinning och/eller destruktion av oljerester
och oljehaltiga material.

3.

Slutlig uppläggning av massor som inte behandlas på annat sätt.

4.

Sälja eventuell återvunnen olja.

5.

Ordna omlastningsplatser och platser för tillfällig uppställning.

6.

Uppföljning.

7.

Utvärdering.

Åtgärdskalender – mellanlagring/behandling
1.

Iordningställande av mellanlager.
Avdela personal för att upprätta och driva mellanlager.
Utrustning för lastning/lossning.
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1.1

Pumpbara oljerester.
Brandklass upptagen olja
Lagringsplatser
- cisterner
- mobiltankar
- farmartankar
- järnvägstankar
Dagbok
- mängd
- kvalitet
- lagringsplats

1.2

Fasta oljerester och oljehaltiga massor.
Deponiplats skall bestämmas i samråd med miljöverksamheten i den berörda kommunen
samt länsstyrelsen.
Iordningställande av mellanlager
- gropar grävs efterhand
- tätning
- tippramp
- olika kvalitéer hålls om möjligt åtskilda
Kontroll
- risker för miljöskador
- brandrisk
Grovrengöring containrar
Dagbok
- mängder
- kvalitet
- placering

2.

Återvinning, behandling, destruktion
Besluta om behandlingsmetoder
Avdela personal
Fastställa materielbehov
Separering olja – vatten
- inhyrning av mobiloljeavskiljare
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- spräckning av instabila emulsioner, värmning
- spräckning av stabila emulsioner, värmning, kemikalie tillsats
Separering olja – fast material
- tvättning
- sedimentation
Förbränning med värmeåtervinning
- kvalitet
- föroreningar
- anläggning
- ordinarie bränsle
- förhållande oljerester/annat bränsle
- tillstånd
Förbränning utan värmeåtervinning
- kvalitet
- föroreningar
- förbränningsugn/destruktionsanläggning
- plats

3.

Slutlig uppläggning
Beslut om slutlig uppläggning kommer att ske i samråd med miljöverksamheten i den
berörda kommunen samt länsstyrelsen.
Avdela personal
Besluta om uppläggningssätt
Fastställ materialbehov
- arbetsmaskiner
- torv, bark, kalk

Inblandning av torrt material t ex bark och uppläggning för kompostering.
Uppläggning av jordmassor med låg oljehalt i tunna skikt för kompostering.
Kalkning och uppläggning.
Nedgrävning i avfallsupplag.

4.

Försäljning av återvunnen olja
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5.

Ordna omlastningsplatser och platser för tillfällig uppställning
Val av plats.
Avdela personal för att upprätta och driva platser för omlastning och tillfällig
uppställning.
Utrustning för lastning/lossning.
Skydd av mark mot oljespill, övrigt skydd för omgivningar.
Tillsyn
- inhägnad
- vakthållning

6.

Uppföljning
Dokumentera kostnader för mellanlagring/behandling.
- personal
- arbetsmaskiner
- material
- markkostnader
- transport till destruktionsanläggningar
- destruktionskostnader
Dokumentera eventuella intäkter av återvunnen olja.

7.

Utvärdering
Utvärdering av olika metoder för mellanlagring/behandling med avseende på:
- kostnad
- effektivitet
- miljöpåverkan
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13 EKONOMISK DOKUMENTATION
Ansvar
Ekonomiavdelningen är huvudansvarig för ekonomisk dokumentation.
Ekonomiavdelningen svarar för uppläggning av kontoplan.
Medverkande förvaltningar/enheter svarar för att kostnader som uppstår på den egna förvaltningen/enheten bokförs enligt givna direktiv.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter
1.

Upprätta kontoplan och sammanställa direktiv om hur olika kostnader ska bokföras.

2.

Via informationsansvarig i den berörda kommunen informera berörda
förvaltningar/enheter om kontoplan och direktiv beträffande bokföringen.

3.

Svara för underlag för fakturakontroll och löneredovisning.

4.

Handlägga frågor rörande ersättningsansvar.

5.

Uppföljning, sammanställning.

Åtgärdskalender – Ekonomi
1.

Upprätta kontoplan. Underkonton fastställs av centrala ledningen.

2.

Utbetalningar, fakturabetalningar etc.

3.

Uppföljning av ekonomi
- lönerapportering
- fakturor
- övriga utgifter (enligt särskild disposition)
- redovisning

4.

Ersättning, sakförsäkringar

5.

Ekonomisk utvärdering, sammanställning
- totala kostnader
- totala kostnadsslag
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-

olika arbetsområden
utvärdering kontoplan
utvärdering beredskapsplan

Kontoplan Oljesanering (verksamhet 276xx)
27610
27620
27630
27640
27650

Gemensamma kostnader
Bekämpning
Sanering
Skadeinventering/Skadeuppföljning
Mellanlagring/Behandling

Fördelning av olika kostnadstyper, ex vis lokaler, inköp av utrustning, förhyrd utrustning,
personalkostnader mm sker genom att de ordinarie slag/konto i
kommunen/kommunalförbundet används. (Bas-kontoplanen)
Vid behov av fördelning av kostnader på geografiskt område används kontodel objekt.
Kommentarer till kontoplanen
För att det ska vara möjligt att specificera vilka kostnader som rengöring av olika
områden orsakat ska underkonton med geografisk anknytning användas. Centrala
ledningen och ekonomiavdelningarna fastställer i samråd vilka underkonton som ska
användas.
Det är mycket viktigt att så långt möjligt fördela kostnader på specifika
konton. Om kontoplanen behöver kompletteras med ytterligare konton, kontakta resp
ekonomikontor.
På vanligt sätt skall varje bokföringspost ha ett utgiftsslag, t ex 2650 förhyrda grävmaskiner.
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14 SKADEUPPFÖLJNING
Ansvarig
Miljöverksamheten ansvarar för skadeuppföljningen.

Samtliga medverkande enheter ansvarar för att dokumentering för respektive ansvarsområde
genomförs och fortlöper genom hela insatsen. För dagboksformulär, se bilaga H.

Uppgifter
1.

Besiktningar samt prioriteringar av hotade områden, områden som drabbats av
oljepåslag och sanerade områden.

2.

Planera för långsiktig uppföljning.

Åtgärdskalender - Skadeuppföljning
1.

Besiktningar
Genomför provtagningar i och dokumentera översiktligt hotade men ännu ej
drabbade områden.
Genomför provtagningar i och dokumentera skador i drabbade områden.
Bestäm i samråd med skadeplatsledningen saneringsmetod och saneringsgrad för
drabbade områden.
Besiktiga sanerade områden och avgör i samråd med skadeplatsledningen när
saneringen ska avbrytas.
Fastställ omfattning och grad av skador på djur-, fågel- och växtliv genom
provtagningar och inventeringar.
Fastställ omfattning och grad av skador på vattenområden och bottnar genom
provtagningar av vatten och sediment.

2.

Planera för långsiktig uppföljning
Sammanställ miljödata och naturinventeringar från drabbade områden.
Gör bedömningar av i vilken omfattning och grad det finns risk att skador på djur-,
fågel- och växtliv blir bestående.
Gör bedömningar av i vilken omfattning och grad det finns risk för att skador på
vattenområden och bottnar blir bestående.
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Bilaga A. Koppling Miljöatlas – Kartpärm
(Finns endast för Mörbylånga kommun)

Miljöatlas

Kartpärm

Objektnummer
40-01 Kusten vid Gårdby
40-02 Kusten vid Sandby
40-03 Kusten vid Stenåsa
40-04 Kusten vid Hulterstad
40-05 Kusten vid Segerstad
40-06 Kusten vid Össby
40-07 Kusten vid Näsby
40-08 Svibo äng
40-09 Ölands södra udde
40-10 Kusten vid Ottenby
40-11 Kusten vid Grönhögen
40-12 Kusten vid Mörbylilla
40-13 Kusten vid Albrunna
40-14 Kusten vid Degerhamn
40-15 Kusten vid Hammarby
40-16 Kusten vid Eckelsudde
40-17 Kusten vid Kastlösa
40-18 Kusten vid Mörbylånga
40-19 Kusten norr Mörbylånga
40-20 Kusten vid Beijershamn
40-21 Kusten vid Färjestaden
40-22 Kusten vid Saxnäs
40-23 Kusten vid Glömminge

Flik
1, 2, 3
3, 4
4, 5, 6
6, 7, 8, 9
9, 10, 11
11, 12
13
14
14, 15, 16
16
17
17, 18
18, 19
19, 20
20
21
22, 23
23, 24
24, 25
25, 26
27, 28
28, 29
29, 30, 31

Tabell A1. Hänvisning till förstorade kartor – Mörbylånga kommun.
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Bilaga B. Materielförteckning MBS:s oljeskyddsförråd
B.1 Karlskrona
Arbetsbåtar
 1 st

Arbetsbåt, typ Bussjö, aluminium
6,5 x 2,6 m, 1 st Cummings marindieselmotor 6BT5.9M
220 hk, 1998 års model.



1 st

TK Båttrailer BT 3500 till ovanstående båt



1 st

Arbetsbåt, typ Aspö AB 630, aluminium
6,30 x 2,2 m. 2 st utombordsmotor Honda 4-takt,
75 hk, 2000 års modell



1 st

TK Båttrailer BT 3000 till ovanstående båt



1 st

Arbetsbåt Fiskars Work Buster, aluminium 4,15 x 1,7 m,
1982 års model



2 st

Utombordsmotor Honda 30 hk, 4-takt, lång rigg,
2001 års modell
med följande utrustning:



2 st

6m förtöjningslina, 10 mm



1 st

10m förtöjningslina, 10 mm



1 st

dragg 7,5 kg



1 st

35m ankarlina, 10 mm



2 par

åror, 9 fot



1 st

öskar



8 st

Arbetsbåtar typ Aspö AB 420
aluminium 4,15 x1,7 m, 1993 års modell
med följande utrustning:



2 st

6m förtöjningslina, 10 mm



1 st

10m förtöjningslina, 10 mm



1 st

dragg 7,5 kg



1 st

35m ankarlina, 10 mm
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2 par

åror, 9 fot



1 st

öskar



6 st

Utombordsmotorer Honda, 4 st BF 15 LB, 4-takt
15 hk, 1992 (2000 årsmodell) års modell, lång rigg
trycktank 25 l ,motorlås



3 st

Båthäckar för 9 st båtar, typ AB 400



3 st

Lastpråmar i aluminium, 4,0 x 1,8 m

Oljeupptagare (pumpar och skimmers)


1 st

Oljeupptagare typ Walosep W1



2 st

Oljeupptagare typ Oilmop Mark II-4D resp II-9D, gammla



1 st

Oljeupptagare typ ORI Barracuda 2000 (Mop)



1 st

Oljeupptagare typ GT 185



1 st

Oljeupptagare UNISEP F560S



1 st

Oljeupptagare Mini Vac & Transfer pump (vacumpump)



1 st

Oljeupptagare Bogsamlare LBC 3, Lamor, (används i båten Kolja)



1 st

Oljeavskiljare, aluminium (används i båten Kolja)



1 st

Komara Mini Skimmer



1 st

Oljeskimmer Mini Max, Lamor



1 st

Power Pack, Lamor LPP7HA



1 st

Sala Roll Pump typ SRP 50 med hydral
aggregat



2 st

AlfaLaval pump, Honda besinmotor, pumpkapacitet
20 000 l/h



1 st

AlfaLaval pump, hydraulisk



1 st

Hydrodynamisk cirkus, med sughuvud Mini Well skimmer
Sexkantig Cirkus, längd 1700 mm x bredd 1200 mm x höjd 1000
mm, vikt ca 85 kg, 3 mm aluminiumplåt
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1 st
1 st

Centrifugalpump Sanmit HT 112, med tillbehör
Transferpump V190 D Lobe med tillbehör

System för styrning och inneslutning av olja


2 st

Strömroder med cirkus, miniwellskimmer samt 150 m Flexi
350 sym länsa, 150 m Flexi High Speed 500



225 m

Flexi River läns 350



480 m

Flexi River läns 500



480 m

Flexi Symmetric läns 750



15 st

Ankarsatser till ovanstående läns



3 st

Vakare



5 st

Lysbojar till länsorna



456 m

Ecobark sorptionslänsa

System för skydd av stränder


30 rul

Strandskydd 4,5 m x 75 m



1 rul

Strandskydd 4,5 m x 150 m



10 rul

Strandskydd 4,5 m x 15 m



10 rul

Gångmatta, 1 m x 45 m (totalt 2 250 m strandskydd)



Aluminiumställning för utlägg av strandskydd

Terrängfordon med tillbehör


1 st

Fyrhjuling Honda Foreman TRX 450, årsmodell 2000,
med släpkärra



1 st

TK-trailer BT 1500, trailer till fyrhjuling med släp



1 st

Fyrhjuling Kawasaki KVF 650, 2002 årsmodell



1 sats

Bandsatser Cat Track HF, ersätter hjulen till Kawasaki



1 st

Terrängvagn med barkspridare



1 st

Mobil barkspridare Abteck
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100 s
1 st

Reba Bark till ovansående barkspridare
Kranboggievagn HE 1600 kg

Mellanlagringssystem


37 st

Säckhållare



125 st

inner- och yttersäckar



12 st

Avfallscontainer, aluminium 1,5 m3

Handmateriel
Utrustning för 205 personer:
-

skopa
grep
spade
hinkar
piassavaborste
mexikansk fiberborste
drejade borstar
spackelspade
håv
säckhållare
avskrapningsringar
grovsäckar (blå)
verktygsställningar
plastsäckar

Personlig utrustning
Utrustning för 205 personer:
-

2000 st Pappersoveraller
regnställ
flytväst
overaller
raggsockor
stövlar
räddningsdräkt
vadarstövlar
första hjälpen utrustning
handskar (tunna och tjocka)

Övrig utrustning


1 st

Högtrycksaggregat Alcon



1 st

Abtek Mobil Barkspridare AT 9021
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2 st

Gasolkanoner Purivox Dubbel



2 st

Röjsåg Husqvarna 325HE4X



1 st

Gaffeltruck, gasoldriven



7 st

Materielcontainer, 6 m på lastväxlarram



1 st

Materielcontainer, 7,15 m på lastväxlarram



1 st

"Förrådscontainer"



1 st

Lämflak LFL 02



1 st

Bärbar VHF (i första hand till styr/inneslutningssystemet)



1 st

Bärbar dator, HP



1 st

Mobiltelefon



1 st

Skrivare



1 st

Compaq iPAC handdator med Fujitsu RPDA (GPS)

B.2 Ljung
PU-container – kapacitet 50 man

Ingående artiklar
Artikelnr

Typ
10669
10607
10514
10623
11364
28994
11949
10530
23971
10516
10504
27558
10670
10670
10507
10507
17293
17293
17293

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
5
1
2

Modell Benämning svenska
Container 20'
Mellanlagringssäck
Metallhåvar
Potatishackor
Skyffel
Grep
Stålkratta med skaft
Spackelspade
Husqvarna Röjsax 325 HE 4
Plastsäck 120 my 850 x 1000
Flytvästar 80 kg +
Första Hjälpen Kudde
Diskhandske Nitril Stl 8
Diskhandske Nitril Stl 10
Raggsocka, långt skaft stl 40-42
Raggsocka, långt skaft stl 43-45
Arbetsoverall stl Smal
Arbetsoverall stl Medium
Arbetsoverall stl Large
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Antal
1
30
15
15
24
20
20
50
1
1400
50
10
125
125
50
50
10
15
21

Enhet
st
st
st
st
st
st
60
st
st
st
200
50
125x5
125x5
250
250
50
75
105

17293
17293
17293
25978
10714
10714
24581
10616
10677
12581
28942
12829
28940
28263
10973
12306
12306
12306
12306
12306
12306
12306
12306
12306
12306
10531
28990
10523
10524
10528
10517
29056
13336
14113
10900
10900
10900
10900
10900
28989
28993
28993
28993
10622
10620
24090
24352
21536
10903
16567
12612
25632

3
4
6
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
1
2
3
3
2
1
3
1
1

Arbetsoverall stl X-Large
Arbetsoverall stl XX-Large
Arbetsoverall stl XXX-Large
Buntband 4,8 x 360 mm
Vadarbyxa stl 43
Vadarbyxa stl 45
Strandskyddsmatta 1 x 45 m
Avfettningsmedel flaska 1 l
Trasor i säck
Skyddsglasögon EN 166
Hockeyhjälmar stl L
S-Cut Persedelskärare med hölster
Reservdelssats till S-Cut
Kontakt Shucko
Vävtejp vattenfast 50mm x 50 m
Stövlar Stl 37
Stövlar Stl 38
Stövlar Stl 39
Stövlar Stl 40
Stövlar Stl 41
Stövlar Stl 42
Stövlar Stl 43
Stövlar Stl 44
Stövlar Stl 45
Stövlar Stl 46
Säckställning
Plasträffsor
Skopa Tobos
Grep Tobos
Borste Tobos
Skaft med metallkoppling Tobos
Trälåda 1440 x 505 x 705
Moraknivar
Skarvkabel 1 fas 10 m
Regnställ. Byxa och Jacka Stl 48
Regnställ. Byxa och Jacka Stl 50
Regnställ. Byxa och Jacka Stl 52
Regnställ. Byxa och Jacka Stl 54
Regnställ. Byxa och Jacka Stl 56
Mössa
Handske Ansell Hy Flex Stl 7
Handske Ansell Hy Flex Stl 8
Handske Ansell Hy Flex Stl 10
Planterspade
Murarhink
Andningsskydd Halvmask
Andningsskydd partickel
Klocka Analog
Hörselproppar Par
Whiteboardtavla
Elverk Robin 4 kwa
Skarvkabel 16 amp 10 M
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21
15
5
1500
5
5
2
88
2
50
50
2
4
1
20
3
7
7
15
15
15
15
15
15
15
4
15
20
20
20
60
5
20
1
12
25
25
25
13
50
24
36
36
50
50
14
50
1
250
1
1
1

105
75
25
7500
25
25
8
440
10
250
st
st
satser
st
100
par
par
par
par
par
par
par
par
par
par
st
60
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
250
5x24
5x36
5x36
st
st
st
st
5
par
st
st
st

11804
26713
11239
11304
25405
10912
10580
16492
29025
21985
11127
25324
28941
28941
12250
27967
27983
16613
29049
17526
29085
17360

1
1
2
1
1
1
1
1
1
8
1
5
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1

Jeepdunk 20 l
Skrivplatta
Whitebordpenna 4 set
Taveltork
Post it note 76x76
Stiftpennor 0,5 mm
Tavelmagnet förp 10 st
Kollegieblock A 4
Ringpärm A 4
Överstrykningspenna 4 färger set
Hålslag
Register 1-10
Plastback 600 x 400 x 410
Plastback 600 x 400 x 280
Verktygslåda
Ryggsäckstoalett
Latrinpåse rulle
Kabelvinda 25 m
Kompressor portabel
Luftpåfyllare
Tryckluftddlang
Blåspistol
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1
5
2
1
1
12
1
2
2
2
1
2
26
6
1
2
2
1
1
1
1
1

st
st
set
st
st
st
st
st
st
set
st
set
80
30
st
st
st
st
st
st
st
st

Bilaga C. Avslut av räddningstjänst
Dokumentation om avslut av räddningstjänst enligt 9§ i Lagen om skydd
mot olyckor (SFS 2003:778).
Härmed beslutas att räddningsuppdraget med anledning av oljepåslaget avslutas.
Avslut: datum___________klockan___________
Underlag för beslut:
Räddningstjänsten avslutas eftersom ingen ny olja driver mot land eller,
förväntas driva mot land.
Därmed anses inte kriteriet ”behovet av snabbt ingripande” enligt 2§ i Lagen om
skydd mot olyckor längre vara uppfyllt. Arbetet går därmed över i saneringsfas.
Räddningsledare
Namn ______________________________________________
Datum och plats ____________________________________

Sändlista:
o
o
o
o
o
o
o

Polisen Kalmar
Kustbevakningen
MSB
Länsstyrelsen Kalmar
SOS alarm
Kommunledningen
Räddningschef i Beredskap

75

76

Bilaga D. Kommunen informerar om projekt ”oljesanering”

MÖRBYLÅNGA KOMMUN
För dig som skall delta i saneringsarbetet vill vi redan nu tala om att arbetet kan
vara både svårt och påfrestande. Arbetsförhållandena kan vara besvärliga och
den mat som arbetsgivaren tillhandahåller och transporterar ut till arbetsplatsen
får oftast intas under bar himmel.
Vad får jag betalt??
Du får ................. kr/tim.
Mat kommer att transporteras ut till arbetsområdet och måltidsuppehåll
inräknas i arbetstiden.
Arbetsgivaren svarar för transporter till och från arbetsplatsen.
Vi drar skatt på din lön enligt överenskommelse med lokala skattemyndigheten.
Om du har en annan huvudarbetsgivare som drar skatt på din inkomst så måste
du kunna styrka med intyg.
Är jag försäkrad??
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller för dej som är tillfälligt
anställd för oljesaneringsarbetet.
Hur skall jag vara klädd??
Skyddskläder och övrig arbetsutrustning tillhandahålles av arbetsgivaren. Ta på
dej varma, oömma kläder!
Övrigt
Har du ytterligare frågor så kan du säkert få svar på dessa om du ringer
Tel: ……………………..
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BORGHOLMS KOMMUN
För dig som skall delta i saneringsarbetet vill vi redan nu tala om att arbetet kan
vara både svårt och påfrestande. Arbetsförhållandena kan vara besvärliga och
den mat som arbetsgivaren tillhandahåller och transporterar ut till arbetsplatsen
får oftast intas under bar himmel.
Vad får jag betalt??
Du får ................. kr/tim.
Mat kommer att transporteras ut till arbetsområdet och måltidsuppehåll
inräknas i arbetstiden.
Arbetsgivaren svarar för transporter till och från arbetsplatsen.
Vi drar skatt på din lön enligt överenskommelse med lokala skattemyndigheten.
Om du har en annan huvudarbetsgivare som drar skatt på din inkomst så måste
du kunna styrka med intyg.
Är jag försäkrad??
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller för dej som är tillfälligt
anställd för oljesaneringsarbetet.
Hur skall jag vara klädd??
Skyddskläder och övrig arbetsutrustning tillhandahålles av arbetsgivaren. Ta på
dej varma, oömma kläder!
Övrigt
Har du ytterligare frågor så kan du säkert få svar på dessa om du ringer
Tel: ……………………..
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Bilaga E. Skadeinventeringsprotokoll
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Bilaga F. Avtal för frivilliga
Namn

Utdelningsadress

Persnr

Postnr

Ortsnamn

Tel nr

Avtal i samband med medverkan vid oljesanering på Öland
from__________________ och tillsvidare.
I samband med oljesanering efter fartygsolycka utanför________________________
__________________ har ett stort antal frivilliga anmält sig beredda att bistå
__________________________ och övriga ansvariga myndigheter med hjälp.
För de frivilligas medverkan gäller följande:
o Ansvarig arbetsledares instruktioner skall följas.
o Den frivillige har inte rätt till ekonomisk ersättning för sin medverkan.
o Den frivillige deltar i arbetet på egen risk. Ersättning för kostnader på person,
kläder eller annan egendom utgår inte.

Genom min underskrift godkänner jag ovanstående avtal

Datum______________

_________________________________
Namnteckning
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Bilaga G. Dagrapport
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Bilaga H. Dagboksformulär - räddningstjänst/sanering
Datum:

Arbetsgrupp:

Område:

Plats:

Klockslag

Händelse

Åtgärd
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Bilaga I. Miljöuppföljning efter sanering av olja
Lokal (namn):

Generell information
Datum för olycka
(åå-mm-dd)

Tid (24 h) för olycka

Lokalisering av drabbad kustremsa
(long/lat alt. Rikets nät)

Typ av utsläppt
oljeprodukt
(ex. bunkerolja)?

Har prov på olja
tagits och
analyserats? Vem
utförde analyserna?
Var kan
analysresultat hittas?

Mängd
utsläppt
olja (ton)?

Räddningsledare (namn,
organisation)

Saneringsledare (namn,
organisation)

Strandtyp (markera vald ruta med X)
0 Anläggningar
(byggda
konstruktioner)

1 Klippbrant/
stenvägg

2 Sandstrand fin till
medelkornig sand

3 Grovkornig
sandstrand-grusstrand

4 Klappersten-strand

5 Blockstränder

6 Klippstränder

7 Sten och
grusstränder

8 Områden med
finsediment

9 Vassbälten och
strandängar

Anmärkning:

Lokalens start- och slutkoordinater:

Särskilt känsliga karaktärsarter (flora-fauna)
(ange källan)

Saneringen
Vilka metoder och utrustning användes? (lägg till fotodokumentation)
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Hur lång tid pågick saneringen

Fanns några restriktioner? (ex. skyddsområde, reservat)

Hur var tillgängligheten till de drabbade områdena?

Vilka utförde oljesaneringen? Hur många var de? Hade de genomgått upplärning
innan saneringen startade?

Mängd sanerad olja?

Erfarenheter från saneringen

Förekomst av olja efter avslutad sanering
Uppskattad längd (m) på strand som har blivit undersökt vid uppföljning?

Utbredning? (lägg till fotodokumentation)

Fast
Oljetyp?
(markera vald ruta
med X)
Mängd olja?
(markera vald ruta
med X)

Lös
A. Ingen
synlig olja

E. Olja
förekommer
men förväntas
inte ge skada

klibbig
Ej klibbig
Klibbig
Ej klibbig
B. Inte mer än
områdets
bakgrundsfrek
-vens

Anmärkning:

C. Ej
D. Olja skavs
avgivande
ej av vid
skimmer till
kontakt
omkringliggande
vatten
F. Mer olja än vad
Anmärkning:
som är lämpligt att
lämna kvar.
Stranden måste
saneras igen.
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Penetration i strandmaterial? (lägg till fotodokumentation)

Påverkan på ekologiska värden
På land? (ex. vadarfåglar, fysisk skada
från motorfordon vid sanering)

I skvalpzonen? (ex. blåmussla, blåstång)

Fortsättningsstudie: (ange metodik och vem som utför studien)

Övrig fakta
(ex. påverkad betesmark, badstrand)

Tidsförlopp för uppföljningsarbetet
Efter avslutad
sanering

1 år efter
oljeutsläpp

2 år efter
oljeutsläpp
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3 år efter
oljeutsläpp

Karta över drabbat område

Fotodokumentation
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Bilaga J. Skador på fritidsbåt
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Bilaga K. Kontaktlista
Instans
Kustbevakningen (KBV)
Transportstyrelsen
Länsstyrelsen
MSB

Telefon
Ledningscentral Sydväst 031-727 91 00
0771-503 503
VB via SOS
- Tjänsteman i beredskap (TiB) 054-150
150
- Margaretha Ericsson 010 - 240 53 16,
(070-525 33 78)
- Karl-Erik Kulander 010 - 240 50 72, (070321 88 99)

Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (KFV)

MSB:s oljeskyddsförråd Karlskrona
- 0455-30 39 80 (Dagtid)
- 0709-30 39 80 (Jour)
- 070-525 33 74 (Jour)
- 0455-30 39 88 (Vakth BM)
TiB 054-150 150
Högkvarteret 08-788 93 00 (Vakthavande
befäl på Armétaktiska staben)
010-698 10 00
Meteorologiska Prognos- och
Varningstjänsten
Jourtelefon 011-170 104
114 14
- Oljejour 08-695 60 00 (dagtid)
- Charlotte Gyllenhammar 072-521 71 36
- Ingrid Håstad 073-412 62 79
- Niklas Törneman 073-412 80 14
Jourtelefon 070-547 16 10

Trafikverket

TiB 070-547 40 46

Internationell hjälp, EU-mekanismen
Försvarsmakten
Naturvårdsverket
SMHI

Polisen
SWECO
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Bilaga L. Översiktskarta miljöatlas för Borgholms kommun.

90

Bilaga M. Översiktskarta miljöatlas för Mörbylånga kommun.
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