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BEREDSKAPSPLAN

Formål og innhold
1.

Delplanen inngår som fagberedskapsplan i kriseplanen til Halsa kommune
og er samtidig en del av den interkommunale samarbeidet mot akutt forurensning.

2.

Formålet med delplanen er å sikre at kommunen har et effektivt reaksjonsapparat i mindre tilfelle av akutt forurensning og i samsvar med gjeldende
krav i Forurensningslovens §§ 43 – 47.

3.

Delplanen klargjør også hva Halsa kommune skal yte til den felles interkommunale beredskapen mot akutt forurensning.

4.

Med akutt forurensning forstås:
 Forurensning av en viss størrelse.
 Forurensning som oppstår uventet.
 Forurensning som ikke er tillatt i medhold av lov.

5.

Beredskapsopplegget har følgende strategi:
 Beredskapen skal hindre fare for tap av liv og helse ved uhell med forurensende og farlige stoffer. Unntatt er radioaktive eller smittefarlige
stoffer.
 Beredskapen skal hindre og avgrense skadeomfanget ved hendelser
som kan føre til miljøskader.
 Beredskapen skal i størst mulig grad bygge på de ressursene som finnes i samfunnet og sørge for samhandling og samordning med offentlige og private aktører.

Risikovurdering
1.

Kommunen har utarbeidet en oversikt over mulige forurensningskilder innen eget område. Oversikten er vist i vedlegg til delplanen.

2.

Det er også utarbeidet en oversikt over særlig sårbare områder inkludert
oppdrettsanlegg. Oversikten er vist i vedlegg til delplanen.

3.

Risikovurderingene og mulige hendelser gir grunnlag for minstekrav til beredskapsutstyr og til kompetanse, se vedlegg.

Aksjonering
1.

Brannvernet er kommunen sin lokale beredskapsorganisasjon mot akutt
forurensning.

2.

Ved mindre lokale aksjoner vil utrykningsleder i Halsa være aksjonsleder.
Brannsjefen eller eventuelt overbefalsvakten er aksjonsleder ved innsatser
mot akutt forurensning i egen kommune. Han får faglig og administrativ
støtte fra vertskommunen (Kristiansund) i samsvar med felles beredskapsplan.

3.

I eget beredskapsområde skal Halsa kommune stille en innsatsstyrke som
minst tilsvarer brannvernet i kommunen.

4.

I andre kommuner skal Halsa kommune kunne stille en innsatsstyrke som
minst tilsvarer halve brannstyrken, jf. felles beredskapsplan. Oversikt over
styrken er vist i vedlegg.
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Alarmering
Innsatsstyrken blir alarmert fra 110-sentralen i samsvar med inngåtte avtaler og
eventuelt etter nærmere bestemmelse av brannsjefen (overbefalsvakten).

Utstyr
1.

På grunnlag av risikovurderingene har Halsa kommune fått tildelt en del
spesialutstyr fra den interkommunale beredskapen. Utstyret skal gjøre det
mulig for kommunen å rydde opp med egen innsats ved mindre uhell.
Oversikt over utstyret framgår av vedlegg.

2.

Halsa kommune har plikt til ta vare på tildelt fellesutstyr og å sikre at dette
til enhver tid er i fullgod stand.

3.

Utstyr som også blir brukt i den kommunale brannberedskapen, er kommunens ansvar alene.

Trygghet og kompetanse
1.

Halsa kommune har ansvaret for at eget innsatspersonell tilfredsstiller
sentrale krav til kompetanse.

2.

Halsa kommune har også ansvaret for at eget innsatspersonell har tilstrekkelig opplæring og øvelser for de oppgavene de kan bli stilt over for.

3.

Halsa kommune skal passe på at eget innsatspersonell er ulykkesforsikret.

Vedlegg
1.

Risikovurderinger.

2.

Oversikt over særlig sårbare områder.

3.

Oversikt over innsatspersonell og kompetanse.

4.

Oversikt over spesialutstyr til bruk ved aksjoner mot akutt forurensning.

5.

Oversikt over aktuelt brannvernutstyr.

6.

Oversikt over annet kommunalt utstyr og materiell.

7.

Oversikt over annet aktuelt privat utstyr i kommunen.

8.

Oversikt over registrerte og anvendelige farkoster.
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Vedlegg 1
RISIKOVURDERINGER
MULIGE FORURENSNINGSKILDER
Firma

Type stoff

Mengde

Konsekvenser
for miljøet

Sannsynlighet

1. Lønnheim entreprenør

Diesel

10.000 l

Mindre

Lite sannsynlig

2. Midt- norsk Olje AS, Vågland Diesel

20.000 l

Mindre

Lite sannsynlig

3. Midt- norsk Olje AS, Vågland Bensin

20.000 l

Mindre

Lite sannsynlig

4. Felleskjøpet AS, Halsa

Maursyre/ensileringsmiddel

7.000 l

Mindre

Lite sannsynlig

5. Midt- norsk Olje AS, Halsa

Diesel

10.000 l

Mindre

Lite sannsynlig

6. Midt- norsk Olje AS, Halsa

Bensin

10.000 l

Mindre

Lite sannsynlig

7. Bunnpris Enge

Diesel

13.000 l

Mindre

Lite sannsynlig

8. Bunnpris Enge

Bensin

4.000 l

Mindre

Lite sannsynlig

Sannsynlighet

TRANSPORT
Transportmåte

Type stoff

Mengde

Konsekvenser
for miljøet

9. Skipstrafikk/tankbåt

Oljeprodukter/bunkers

< 5 tonn

Omfattende/alvorlig Lite sannsynlig

10. Tankbil

Oljeprodukter

< 40 tonn

Omfattende/alvorlig Lite sannsynlig

Som oversikten viser, finnes det ikke nevneverdig lagring av miljøfarlige og forurensende stoffer i Halsa kommune. Det finnes også få vernede eller spesielt utsatte naturområder. Det blir transportert en del farlig gods gjennom kommunen,
men ingen store mengder forurensende stoffer med de opplysninger en har pr. i
dag.
Det er lite sannsynlig at det vil forekomme større forurensningsuhell med de risikoer som pr i dag finnes i Halsa kommune. Det er av den grunn ikke nødvendig
å gjennomføre mer detaljerte analyser av risikoene.
Halsa kommune har en lang kyststrekning og mange oppdrettsanlegg for matfisk og skalldyr, jf. vedlegg 2. På bakgrunn av dette bør kommunen har en viss
egenberedskap mot mindre uhell. Videre kan man tenke seg mindre uhell fra for
eksempel gårdstanker med fyringsolje/drivstoff og uhell med stykkgods som
kjemikalier, syrer, andre oljeprodukter etc.
Kommunen må få tildelt tilstrekkelig med oljelenser til avskjerming av sårbart
strandområde og oppdrettsanlegg. Videre må kommunen ha absorberende utstyr av forskjellig slag og førstehjelpsutstyr til innsats mot mindre forurensning.
Det må også finnes utstyr for å kunne starte en strandsaneringsaksjon.
Oversikt over utstyret framgår av vedlegg nr 4 og nr 5.
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Vedlegg 2
OVERSIKT OVER SÆRLIG SÅRBARE OMRÅDER
REF.: DIREKTORATET FOR NATURFORVALTING
VERNEOMRÅDER
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BIOLOGISK MANGFOLD

Vedlegg 2
Konsesjoner på oppdrettsanlegg
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Vedlegg 3

OVERSIKT OVER INNSATSPERSONELL OG KOMPETANSE
Stilling

Etat

Antall

Relevant utdanning

Aksjonsledere

Brannvesen

2

Lovbestemt befalsutdanning

Brannkonstabler

Brannvesen

19

Lovbestemt grunnutdanning

Personell til førsteinnsats i egen kommune:
60 % av mannskapene mangler utdanning.

Personell til innsats i andre kommuner:
6 - 7 av mannskapene med dokumentert kompetanse.
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Vedlegg 4
OVERSIKT OVER SPESIALUTSTYR ANSKAFFET AV NIUA
Post Utstyr

Antall ol.

1.

Havnelenser à 25 meters lengde

200 m

2.

Skjøtestykker, dregger, blåser og rikelig med tauverk

3.

Absorberende lenser, min 10 cm i diameter

4.

Barkstrø

10 sekker

5.

Absorberende stoff (Absol el.)

2 sekker

6.

Kalk à 25 kg sekk

2 sekker

7.

Engangs overtrekksdrakt

20 stk.

8.

Arbeidshansker

30 par

9.

Arbeidskjeledresser

30 stk

Tilpasset
50 m

10. Håndverktøy:
 6 oljespader
 6 greiper
 4 river
 10 bøtter
 50 plastsekker
 4 koster
 4 murskeier
 2 ruller med sperretape
11. Redningsvester

10 stk.

12. Vernehjelmer (lett type)

20 stk.

13. Regntøysett

10 stk.

NB! DET ER STORE AVVIK FRA MATERIALLISTENE OVER
SPESIALUTSTYR ANSKAFFET AV NIUA
(oppdateringer gjøres av NIUA senere høst 2018)
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Vedlegg 5
OVERSIKT OVER AKTUELT BRANNVERNUTSTYR.
Følgende brannvernutstyr skal kommunen ha til brannvernberedskapen og
forutsettes brukt også i forurensningsaksjoner i egen kommune:

Post Utstyr

Antall ol.

1

Sambandsutstyr

Tilpasses

2

Personlig vernetøy utover det som er nevnt i vedlegg nr 4

Tilpasses

3

Strømaggregat med lyskastere

1 stk

4

Førstehjelpskoffert

1 stk

5

Eksplosivmeter

1 stk
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Vedlegg 6

OVERSIKT OVER ANNET KOMMUNALT UTSTYR OG MATERIELL

Post Utstyr

Kontaktperson

Telefon

1

Minigraver

Kåre Dønheim

47379430

2

Lensepumper

Kåre Dønheim

47379430

3

Traktor med løfteutstyr

Kåre Dønheim

47379430
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Vedlegg 7

OVERSIKT OVER AKTUELT PRIVAT UTSTYR I KOMMUNEN

Post Utstyr

Kontaktperson

Telefon

2

Transportutstyr

Betten Maskinstasjon AS 71559940/95086211

3

Transportutstyr

Austad og Bjerknes AS

71558812/92844849
/92844846

4

Gravemaskin

Jens Betten Maskin

90522965

5

Gravemaskin og bil

J. Reiten AS

97542578

v/ Gaute Moen
6

Traktor m/henger

Jens Betten Maskin

90522965

8

Kranbil

Elling Rognskog

92844880/92844889

9

Slamsugetanker

Bygdeservice

91816613/46855631

11

Gravemaskin/traktor
m/henger

Jostein Glåmen

90894195
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Vedlegg 8

OVERSIKT OVER REGISTRERTE OG ANVENDELIGE FARKOSTER

Post

Type og størrelse av båt

Kontaktperson Telefon

1

Oppdrettsbåter m/kran (12 m * 6 m ) Kurt Rønning

48023071

2

Oppdrettsbåter m/kran ( 12 m * 6 m) Kjell O. Betten

72447900/41425760
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