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Beredskapsplan Oljeskydd för Mälaren
Denna plan ska vara ett stöd när något inträffat som hotar att ge ett
oljepåslag på kommunens stränder och ge en struktur att kunna hantera
händelsen på ett tryggt och effektivt sätt.
Kommunövergripande finns en krisledningsplan som är en viktig del av
kommunens övergripande plan för hantering av extraordinära händelser
KS/2016:24 enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Alla kontor, avdelningar och bolag ska ha en egen förmåga att hantera
händelser med en krisledningsplan och beredskapsplaner som stöd för sin
verksamhet.
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1

Bakgrund och syfte

Konsekvenserna av ett oljeutsläpp till sjöss är många; naturmiljön med sitt
växt- och djurliv skadas, stränder förorenas och sjöbottnar påverkas
negativt. Oljeutsläpp kan också få stora socioekonomiska konsekvenser
med effekter på flera funktioner eller näringar, till exempel
dricksvattenförsörjning respektive turism.
Mälaren är en trafikerad sjö och prognoser pekar på att behovet av
transporter till sjöss ökar. Årligen transporteras stora mängder gods,
oljeprodukter och kemikalier till Mälarhamnarna. Kemikalier som
transporteras är bland annat bensin, diesel, olja och ammoniak, främst till
Västerås och Köping. Varje år sker över 1 000 anlöp till dessa hamnar med
en sammanlagd godsmängd på nästan tre miljoner ton.
Riskbilden för Mälaren är känsligheten för oljeutsläpp, dels för att
avståndet till land är kort så att ett oljepåslag är nästan omedelbart, dels att
Mälaren är dricksvattentäkt för mer än två miljoner människor (enligt
Vattenmyndigheten Norra Östersjön). Det finns ett antal uttag för
kommunal vattenförsörjning. Strängnäs har ett uttag för reservvattenverk
vid Gorsingeholm. Vattenverken är extremt känsliga för alla typer av
föroreningar. Mälaren har dessutom ett mycket stort avrinningsområde
vilket ökar riskerna för att oljeutsläpp på land kan hamna i Mälaren.
Mälaren är också ett omfattande rekreationsområde och har ett antal
yrkesfiskare.
Syftet med att upprätta en oljeskyddsplan är att stärka beredskap inför och
under en olje- och kemikalieolycka till sjöss. Målsättningen med
kommunens oljeskadeskyddsarbete är att ha förmåga att bekämpa den olja
som kommer i land från ett utsläpp till sjöss och för att minimera
ekologiska och socioekonomiska följder. Planen är också ett hjälpmedel vid
andra typer av olje- och kemikalieutsläpp på land. Med kemikalier avses
petroleumbaserade kemikalier som är sanerbara och uppträder i naturen på
motsvarande sätt som olja.
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2

Oljeskyddsberedskap i Strängnäs kommun

Oljeskyddsberedskapen regleras i denna oljeskyddsplan för kommunen.
Huvudansvaret för planen åligger teknik- och servicenämnden. Planen ska
revideras minst en gång per mandatperiod. Bilaga 4 Skyddsvärda områden
och bilaga 5 Kontaktlista revideras efterhand vid behov av
samhällsbyggnadskontoret respektive teknik- och servicekontoret.
Oljeskyddsplanen består av en allmän del och en åtgärdsplan. Den
allmänna delen syftar till att överskådligt beskriva ansvarsförhållanden,
strategier för sanerings- och hanteringsarbetet, dokumentation och
ersättning. För fördjupad information se av MSB utgiven oljeskyddspärm
enligt nedan. Åtgärdsplanen beskriver det operativa tillvägagångssättet för
organisationen Strängnäs kommun vid en olycka.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en
oljeskyddspärm innehållande allmän information relaterad till en
oljeolycka och som ska fungera som ett komplement till Strängnäs
kommuns oljeskyddsplan. Informationen i oljeskyddspärmen uppdateras
kontinuerligt och finns för nedladdning på MSB:s hemsida, www.msb.se.
Sök på ”oljeskyddspärmen”.
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3

Allmän del

3.1 Ansvar

Vid en oljeskyddsolycka fördelas ansvaret mellan flera olika myndigheter på
central, regional och lokal nivå. För att en oljeskyddsinsats ska bli
framgångsrik krävs ett gott samarbete mellan olika aktörer.
Kustbevakningen är den myndighet som tidigt är på plats när en oljeolycka
sker till sjöss, med stöd av lokal räddningstjänst som av geografiska skäl
snabbt kan vara på plats, och har ansvaret för att minska konsekvenserna
av olyckan. Första prioritet är därför att minimera utsläppet och ta upp
delar av den olja som läckt ut i sjön.
Olja som hotar att nå stränder betraktas normalt som skäl för
räddningstjänst och hanteras av den kommunala räddningstjänsten.
Om oljan nått stranden och skadan inte kan förvärras är insatsen en fråga
om sanering. Saneringsfasen är inte reglerad i någon lag. Enligt miljöbalken
är det verksamhetsutövarens/vållandes ansvar. Enligt praxis hanterar
kommunerna saneringen.
3.1.1 Räddningsinsats

Den första fasen av bekämpningsarbetet vid ett oljeutsläpp räknas som
räddningstjänst och genomförs för att förhindra och begränsa skador.
Kommunens räddningstjänst ansvarar för bekämpning i strandzonen och i
kommunala hamnområden. Juridiskt sett går gränsen mellan
Kustbevakningens ansvarsområde (statligt vatten) och kommunens vid
strandlinjen, men i praktiken är gränsen flexibel och hänsyn tas till vilka
praktiska förutsättningar respektive part har. Hamnar är kommunalt
räddningstjänstansvar och dess gränser i vattnet framgår i figur 1 samt av
kommunens program för skydd mot olyckor.
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Figur 1
Hamnområden med tillhörande vatten där kommunen har ansvaret.
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3.1.2 Saneringsinsats

Saneringen är enligt praxis kommunens ansvar. Den, av kommunchefen, i
förväg eller av krisledningen i anslutning till händelsen, utsedda
saneringsledaren leder, eventuellt med stöd av en upprättad
krisledningsstab, insatsen.
MSB:s mobila nationella oljeskyddsförråd fungerar som
förstärkningsresurs för räddningstjänst och sanering. Stödet består av
materiella och personella resurser. Närmaste oljeskyddsförråd ligger i
Djurö på östra Värmdö.

3.2. Aktörer

Vid en oljeolycka fördelas ansvaret mellan flera olika myndigheter på
central, regional och lokal nivå. Nedan följer en presentation av några av de
viktigaste aktörerna.
3.2.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB:s) uppgift är att
utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB
bidrar till att samhället förebygger händelser och är beredda när det
inträffar. Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i
samband med allvarliga olyckor och kriser samt stödja samordningen av
berörda myndigheters åtgärder vid en kris. Vid behov bistår MSB med
materiel och personal, som kan utbilda inom oljeskadeskyddet, från de fem
oljeskyddsförråden där Kustbevakningen (KBV) lagerhåller och underhåller
MSB:s förstärkningsresurser (materielen finns i KBV:s miljöskyddsförråd i
Göteborg, Oskarshamn, Härnösand, Djurö och Slite).
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har Strängnäs kommun
rätt till viss ersättning av staten för de kostnader som kommunen drabbas
av i samband med utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen och de
efterföljande saneringsåtgärderna. MSB prövar sådana ersättningsfrågor
enligt 7 kap. 2-3 §§ LSO.

STYRDOKUMENT
Beredskapsplan

12/89
3.2.2 Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil myndighet som tillhör Försvarsdepartementets
verksamhetsområde.
Kustbevakningen ansvarar för räddningstjänsten till havs och i de tre stora
insjöarna, Vänern, Vättern och Mälaren exklusive hamnområden.
Kustbevakningen Regionledning NO ansvarar för Mälaren och är
lokaliserad till Stockholm. Kustbevakningen ansvarar också under insats för
brottsutredning av olyckor ute på Mälaren. Strängnäs kommun och
Kustbevakningen samråder om vilka områden som i första hand ska
skyddas från oljepåslag. Kommunen måste ha en beredskap för att kunna ta
emot den olja som Kustbevakningen samlar in till sjöss. Vid bekämpning av
olja i strandzonen samverkar räddningstjänsten och Kustbevakningen. Den
som har de bästa förutsättningarna för att göra en effektiv insats utför
åtgärderna även när det delvis sker inom den andra partens formella
ansvarsområde.
Målet för Kustbevakningens miljöövervakning av svenskt sjöterritorium
och svensk ekonomisk zon är att kunna:
•
•

•
•

identifiera och dokumentera fartyg som släpper ut olja
upptäcka och konstatera oljeutsläpp och utsläpp av andra ämnen med
liknande utspridningsegenskaper snarast, dock senast 24 timmar
efter det att utsläppet ägt rum
bearbeta och snabbast möjligt överföra tillgänglig information till
Kustbevakningens ledningscentraler eller operativa enheter
följa utsläppets förflyttning.

Målet för oljebekämpningsverksamheten till sjöss är att:

•
•
•
•

•
•

vid fartygsolyckor inom svensk ansvarszon som innebär utflöde av
farliga ämnen (eller risk för utflöde) kunna påbörja preventiva
åtgärder inom 4 timmar efter larm
bekämpningsåtgärder ska påbörjas inom 8 timmar
kunna bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton
då väderförhållandena omöjliggör bekämpning till sjöss, kunna
begränsa utsläppets utbredning och vid behov styra det till
miljömässigt mindre känsliga områden, samt att där kunna ta hand
om utsläppet på mekanisk väg
snarast kunna sanera fartyg som kontaminerats av kemiska
stridsmedel t. ex. i samband med fiske
kunna påbörja insats med MIRG-styrka/rök-/kemdykare ombord på
aktuellt fartyg inom 4 timmar efter larm (MIRG=Maritime Incident
Response Group, avtalade kommunala räddningstjänster).
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3.2.3 Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en central miljömyndighet och ska bland
annat göra uppföljningar av miljöeffekter av utsläpp av olja. Havs- och
vattenmyndighetens uppgifter inom oljeskyddet är bland annat att utarbeta
råd för ”miljöriktigt handlande” i samband med Kustbevakningens och
räddningstjänstens insatser vid bekämpning och oljesanering.
3.2.4 Havs- och vattenmyndighetens Oljejour

Oljejouren arbetar på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som
expertstöd vid olje- och kemikalieolyckor. Oljejouren består av experter
med kunskap om miljöeffekter av olje- och kemikalieutsläpp samt kunskap
om förebyggande arbete och skyddsåtgärder vid bekämpning och sanering
av olja och kemikalier.
Sedan den 1 januari 2015 finns inget avtal med Sweco om Oljejouren,
däremot kan Havs och vattenmyndigheten direktupphandla kompetensen
vid en händelse. Diskussion pågår om hur Oljejouren ska drivas i framtiden.
Oljejouren ger kostnadsfri rådgivning och information åt räddningstjänst,
länsstyrelser och kommunernas miljö- och hälsoskyddsfunktioner vid
utsläpp av olja och kemikalier. Vid större oljeutsläpp i Sverige kan
Oljejouren bistå med rådgivning på plats. Oljejouren kan även ge
rådgivning i samband med planering av uppföljning av effekterna efter ett
eventuellt utsläpp av olja.
3.2.5 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska stödja kommunerna med underlag
för beslut och prioritering rörande stränder och områden mot bakgrund av
en olycka till sjöss. Underlaget kan till exempel omfatta miljöatlas eller
annan geografisk information, rapporter eller samverkan med sakkunniga
inom länsstyrelsens ordinarie verksamhetsområde.
Planerad samverkan i Södermanland finns upprättad via strategin för
samordning och inriktning av krishantering och skydd mot olyckor. (RSIstrategin) I överenskommelsen ingår Länsstyrelsen, kommunerna, polisen,
landstinget och försvarsmakten. Varje part har rätt att begära samverkan
med övriga aktörer samt kunna adjungera andra vid behov som exempelvis
Kustbevakning och Sjöfartsverket. I RSI-strategin finns samverkansrutin
som för närvarande är under test och kommer att rullas ut när den är
fastställd.
Länsstyrelsen kan vid omfattande kommunala räddningsinsatser enligt 4
kap. 33 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) överta
ansvaret för den kommunala räddningstjänsten inom en eller flera
kommuner. Detta kan ske vid exempelvis stora oljeolyckor. Om
räddningsinsatserna även omfattar statlig räddningstjänst ska länsstyrelsen
svara för att insatserna samordnas.
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3.2.6 Kommunen

Enligt LSO ska en kommun svara för räddningstjänsten inom sitt område.
För att det ska betraktas som räddningstjänst måste det bland annat
föreligga behov av ett snabbt ingripande. Olja som hotar att nå stränder
betraktas normalt som skäl för räddningstjänst. Om oljan redan nått
stranden och skadan inte kan förvärras är insatsen en fråga om sanering.
När räddningsinsatsen är avslutad ska räddningsledaren underrätta
samhällsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen om eventuella miljöskador.
Oljesanering av stränder är inte reglerad i någon författning, men praxis är
att kommunen ansvarar för sitt geografiska område.
3.2.7 Försvarsmakten

Försvarsmakten kan bistå med materiel, personalresurser samt goda
möjligheter till matförsörjning i fält. Under en räddningstjänstinsats kan en
räddningsledare enligt LSO ta samhällets resurser i anspråk för att agera
där räddningsledaren anser det behövs. Detta gäller även för militära
förstärkningsresurser. Försvarsmaktens militära insatschef (MIC) arbetar
då under räddningsledaren. I saneringsfasen av ett oljeutsläpp går det även
att direktupphandla vissa militära förstärkningsresurser. Detta ska göras i
överensstämmelse med lagstiftning om offentlig upphandling. Vid direkt
begäran om Försvarsmaktens stöd vid insats kontaktas Militärregion Mitt
och Vakthavande befäl (VB MRM). Telefon: 08-584 540 42, e-post:
mrm@mil.se
3.2.8 Polisen

En åtalsanmälan ska alltid göras till polisen vid utsläpp av olja. Polisen
ansvarar tillsammans med Trafikverket för avspärrning av vägnät och
drabbade kuststräckor. En sådan avspärrning kan endast ske vid en
räddningstjänstinsats, ej vid saneringsinsats.
3.2.9 Expertstöd

Inom Strängnäs kommun finns personal som har kunskap om områden
som ska beaktas under en oljeskyddsinsats, såsom exempelvis lokal ekologi.
Särskilda funktioner i oljeskyddsorganisationen kan komma att kräva
bemanning av personer med särskild kompetens inom områden som till
exempel logistik, GIS och WIS. Det sistnämnda är ett nationellt webbaserat
informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning
mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter
en kris.
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3.2.10 Frivilliga

Under väl organiserade former kan frivilliga resurser vara till stor nytta
framförallt under saneringsfasen som kan komma att kräva stora manuella
insatser. Det finns dock vissa risker med frivillig assistans. Utan tydlig
ledning kan frivilliga orsaka mer skada än nytta. Exempelvis kan detta ske
genom sekundärkontaminering, där andra områden än de som först
drabbats blir nedsmutsade av olja. Likaså finns risk för spontan sanering
som inte är synkroniserad, liksom användande av felaktiga
saneringsmetoder, generering av avfall som inte tas om hand etcetera.
Vidare finns även en risk att frivilliga utsätter sig själva för fara utan
kunskap om oljan och dess potentiellt negativa hälsoeffekter på människor.
Resurserna ska vid utnyttjande kanaliseras via en befintlig organisation.
Frivilliga resursgrupper (FRG) organiseras i Strängnäs kommun av
Civilförsvarsförbundet Strängnäsbygden. Frivilliginsatserna måste också ha
en viss varaktighet. Kortvariga insatser av oorganiserade frivilliga har
erfarenhetsmässigt visat sig vara ineffektiva. De insatser som krävts för att
utbilda och utrusta de frivilliga har inte motsvarats av saneringsresultaten.
Alla frivilliga som ska delta i det operativa saneringsarbetet ska ha avtal,
försäkring och utbildning. Utbildning ges av räddningstjänsten eller av den
ansvariga saneringsledaren.
3.3 Räddningstjänst och sanering
3.3.1 Metoder till sjöss

Till sjöss är det viktigt att så fort så möjligt förhindra och begränsa
utsläppets omfattning ombord på fartyget genom ompumpning eller
tätning av läckande tankar. För att begränsa spridningen används länsor
och mekaniska metoder och för att undvika att oljan sprids och förs in på
land inriktas arbetet på att ta upp oljan ur vattnet.
3.3.2 Metoder i strandzonen

Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningstjänstinsatsen i
strandzonen och hamnar. Det finns olika metoder för att begränsa skadan,
såsom:

•
•
•

Länsutläggning för att styra oljan till mindre känsliga områden.
Utläggning av strandskyddsdukar.
Olika typer av pumpar och skimmrar.
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3.3.3 Sanering av stränder

Det finns flera olika typer av saneringsmetoder som kan tillämpas vid en
oljeolycka. Val av saneringsmetod är beroende av strandtyp, typ och mängd
av olja, väderförhållanden samt tillgänglighet till och från skadeplatsen.
Generellt gäller att ju tidigare och mer kraftfullt man kan sätta in insatser
mot ett oljeutsläpp, desto större är chansen att bekämpningen blir
framgångsrik.
I kommunens digitala oljeskyddspärm (Kommunens oljeskydd utgiven av
MSB) finns en Saneringsmanual för olja på svenska stränder som
beskriver lämpligast saneringsmetod beroende på typ av olja, årstid och
strandtyp. Saneringsmanual kan laddas ner från MSB:s hemsida.
3.3.4 Saneringsavslut

Beslut om lämplig slutpunkt för sanering är svår och omdebatterad. Många
diskussioner har kretsat kring frågan ”Hur rent är rent?”. Sanering av oljeoch kemikalieutsläpp utförs idag huvudsakligen av socioekonomiska
aspekter och inte av miljöaspekter. Ur ett miljöperspektiv kan en viss
mängd olja lämnas kvar på stranden. Naturen får själv ta hand om de
oljerester som lämnats kvar och med andra ord genomgå en naturlig
återhämtning.
Enkla och snabba metoder som ska kunna användas i fält under pågående
saneringsinsats finns. De parametrar som bäst beskriver oljans
miljöpåverkan efter en sanering är ”klibbighet”, ”blödning” och
”avskrapbarhet”. Med klibbighet avses om ett föremål (till exempel en
fågel) kommer i kontakt med oljan och blir smutsigt. ”Skrapa av” är en
mängdmetod, som visar på om olja skavs av vid kontakt eller inte.
”Blödning” visar på om oljan ”blöder”, det vill säga om klibbig olja tränger
fram ur torkad olja vid ökad temperatur.
Klibbighetstestet utförs med ett tryck om 0,1 kg/cm2 (motsvarar trycket
från en större fågel till exempel svan) och klibbigheten avläses på en duk av
teflon. Avskrapbarhet testas med en skrapa med avrundad bas och blödning
testas genom upphettning.
Följande schema i figur 3 kan användas vid beslut om lämplig slutpunkt för
sanering.
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Figur 3. Beslutsprocess om lämplig slutpunkt för sanering (IVL Svenska
Miljöinstitutet AB, 2007).
3.3.5 Hälsoskydd och arbetsmiljö

Vid en oljeolycka och under efterföljande sanering är det viktigt att de som
arbetar med oljan har kunskap om den hälsopåverkan oljan kan medföra.
Under räddningstjänstskedet är det räddningsledaren som har
samordningsansvaret för arbetsmiljön och under saneringsskedet är det
saneringsledaren. Detta inkluderar frivilliga. Ansvaret kan lyftas till en
upprättad krisledningsstab. Riktlinjer för arbetsmiljö och skyddsåtgärder
skall sammanställas, utifrån riskanalys, med krav på skyddsutrustning och
fysisk hälsostatus hos saneringspersonal. De som arbetar under
saneringsinsatsen måste ha tillgång till mat och dryck, plats för vila samt
tillgång till tvätt och rengöring av kläder.
Olja innehåller hälsovådliga ämnen såsom PAH: er (polyaromatiska
kolväten) och tungmetaller. För att olja ska kunna påverka människors
hälsa krävs någon form av direktkontakt. De kontaktvägar som är aktuella
är andningsvägarna, mag- tarmkanalen eller upptagning via huden. De
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 som innebär stora risker
för olycksfall, exempelvis hala klippor, varierande väderlek och tunga lyft.
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3.4 Avfall

När oljan nått land och saneringen påbörjas kommer stora mänger avfall att
bildas. Eftersom avfall med olja klassas som ”farligt avfall” är det viktigt att
hanteringen utförs på ett sådant sätt att det inte sker en sekundär
kontaminering. Det är fördelaktigt att använda redan etablerade
entreprenörer inom kommunen. Dels för att de är vana vid att handskas
med avfall och dels att de har tillstånd att hantera farligt avfall. För att
ytterligare underlätta hanteringen bör en sektor byggas upp med få
mellanhänder och med enkel logistik. Dessutom bör oorganiserade initiativ
från allmänheten begränsas.

Figur 4. Schematisk bild över hantering av oljeavfall vid sanering i strandzonen.
Observera att tillstånd krävs även för transport.
3.4.1 På plats

Det ställs inga krav på anmälan eller tillstånd för att lagra det oljeblandade
avfallet vid saneringsområdet, eftersom det klassas som tillfällig förvaring (i
väntan på transport till mellanlagring eller till destruktion). För att
förhindra förorening till intilliggande områden bör man redan i detta skede
tänka på att lagra avfallet i täta containrar eller på tätt underlag. Lagring
direkt på mark ska därför undvikas. För att underlätta hela
hanteringsprocessen bör man i ett så tidigt skede som möjligt satsa på att
sortera avfallet. Rengöring av kontaminerad utrustning ska om möjligt ske i
anslutning till olycksplatsen för att minimera sekundärkontaminering.
Tvättvatten skall passera oljeavskiljare.
3.4.2 På väg

För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd enligt 36 §
avfallsförordningen (2011:927). Frågor om tillstånd för transport av farligt
avfall prövas av länsstyrelsen. När kommunen anlitar en transportör för
transport av farligt avfall kontrollerar kommunen att denne har erforderliga
tillstånd för transporten. SEVAB har avtal med underentreprenörer
gällande transport av farligt avfall. Skulle behov av transport uppstå tas
kontakt med SEVAB som sedan kontaktar dessa.
3.4.3 Mellanlagring

Avfall från både Kustbevakningen och kommunen måste kunna samlas upp
och transporteras till anläggningar som kan behandla eller deponera
oljeavfallet. För bekämpning och sanering vid stora oljeolyckor är det en
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avgörande förutsättning att ha väl planerade mellanlagringsplatser, där
oljan kan lagras innan den transporteras till slutstation för behandling eller
deponering. Om förvaringen sker på annan plats än vid saneringsområdet
är det en fråga om mellanlagring av farligt avfall, vilket är anmälnings- eller
tillståndspliktigt enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251).
Mellanlagring kan ske på Strängnäs avfallsstation Kvitten – maximalt 7 ton.
Vid anmälningsplikt måste anmälan lämnas in i god tid innan
mellanlagringen inleds. Om tillstånd krävs måste detta ansökas hos
länsstyrelsen innan verksamheten påbörjats. Detta leder till stora praktiska
svårigheter eftersom mellanlagringen måste ske vid befintliga anläggningar,
som kanske inte har möjlighet att ta emot de mängder som lätt kan uppstå
under kort tid. Strävan ska därför vara att transportera avfallet direkt från
saneringsområdet till slutstation för behandling.
Vid ett större oljepåslag finns risken att kvoten för mellanlagring på
kommunens egen avfallsanläggning kommer att fyllas. Det krävs därför ett
samarbete med regionala anläggningar lämpliga för omhändertagande av
avfall.
3.4.4 Slutstation

Lokal anläggning saknas i Strängnäs för omhändertagande av avfall,
avfallet kommer istället att köras till godkända anläggningar i närområdet,
exempelvis Vafab:s anläggning i Västerås. Information gällande lämpliga
anläggningar kan lämnas av SEVAB.
3.4.5 Döda djur

Oljenedsmetade djur och fåglar ska samlas in och föras bort så att oljan inte
sprider sig vidare i naturen. Döda fåglar som inte har olja på sig klassas som
riskavfall. Döda djur med olja på sig klassas som farligt avfall och ska
hanteras utifrån det.
Vissa sällsynta djur och fåglar räknas som statens vilt t ex örnar, skärfläcka,
sällsynta doppingar, salskrake och utter. När dessa påträffas döda ska
polisen underrättas och djuren etiketteras, packas och sändas till
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. För en fullständig lista över vilka
djur som räknas som statens vilt se Naturhistoriska Riksmuseets hemsida,
www.nrm.se.
3.5 Hamnar

Hamnarna är en resurs för upptagning och omlastning av förorenat
material. Tillgängligheten till hamnen och kvalitén på infrastrukturen är då
en avgörande faktor för att lastbilar ska ha möjlighet att hämta materialet
för transport vidare till mellanlagringsstation alternativt till slutstation för
behandling.
Det är i många fall önskvärt att spärra av hamnar som riskerar att påverkas
av oljebältet för att undvika att oljan tränger in och förorenar
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hamnområdet. Hamnarnas uppbyggnad gör dem ofta svårsanerade och de
är dessutom ofta fyllda med båtar. En avspärrning innebär dock risk för
konflikter med fritidsbåtägare som behöver passera med sina båtar trots
avspärrningar.
3.6 Ekonomi

Ett oljeutsläpp till sjöss är en väldigt kostsam händelse för samtliga berörda
parter. Kostnader för sanering är faktiska, mätbara kostnader som är
relativt enkla att dokumentera. Det som gör en kostnadsberäkning efter ett
oljepåslag så svårt är att inventera de socioekonomiska kostnaderna med
konsekvenser på diffusa värden som skador på natur, minskad turism och
effekter på näringslivet.
3.6.1 Ersättning

Vid en oljeolycka på Mälaren har kommunen rätt att få ersättning från
staten för de kostnader som överstiger ett av regeringen fastställt belopp.
Detta regleras i 7 kap. 2 § i LSO. Dessa kostnader inkluderar både kostnader
för räddningstjänst och sanering. Det allmänna rådet (SRVFS 2004:11)
beskriver tydligt vad som gäller när en kommun söker ersättning av staten
för saneringskostnader. Viktigt är att tidigt upprätta samråd med MSB som
hjälper till med ersättningsdelen och vilken dokumentation som krävs.
Kostnader för bekämpning och sanering efter stora oljeutsläpp till sjöss ska
bekostas av orsakande fartygs egen försäkring. I de fall denna inte täcker
kostnaderna kan det orsakande fartyget få medel från en internationell fond
(www.iopcfund.org) för skador efter oljeutsläpp från tankfartyg. Fonden
ersätter bara om oljan är beständig, typ eldningsolja eller råolja och fartyget
måste vara känt. Är utsläppet av typ bunkerolja (fartygets drift) då betalas
ingen ersättning ut.
3.6.2 Upphandling

Även vid en extraordinär händelse gäller lag (2007:1091) om offentlig
upphandling för kommunen.
3.7 Dokumentation

Allt som sker i samband med ett oljepåslag ska noga dokumenteras i text
och bild för att det efteråt ska gå att ta del av beslutsunderlag,
ansvarsfördelning och underlag för kostnadsberäkning.
Ansvarig för att dokumentationen genomförs är räddningsledaren
respektive saneringsledaren eventuellt med stöd av krisledningsstaben i de
fall den är upprättad. Det är av största vikt att dokumentationen säkerställs
vid övergång mellan räddningstjänstskedet och saneringsskedet. En
räddningstjänstinsats är avslutad när räddningsledaren fattar beslut om
det. Beslutet skall redovisas skriftligt. Bilddokumentationen kan göras av
lämplig personal på kommun eller räddningstjänst alternativt köpas in av
lokalt företag.
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3.7.1 Före insats

Stränderna bör dokumenteras även före oljan når land för att i efterhand ha
underlagsmaterial vid ersättningsfrågor. Foto- och videodokumentation på
stränder, nedfarter och tillfartsvägar bör genomföras.
3.7.2 Under insats

Den mest omfattande dokumentationen görs under insatsen. Samla in foto
och video på saneringsmetoder, skador och händelseförlopp.
Kustbevakningen ansvarar för att ta oljeprover på utsläppet dels för att
identifiera källan och dels för att olika oljor innebär olika risker och
saneringsmetoder. Kustbevakningen kan även göra mängdberäkning av
utsläppet och utföra foto- och filmdokumentation från sina flygplan.
3.7.3 Efter insats

När saneringsskedet är över är det nödvändigt att göra en sista
dokumentation om effekterna av oljeutsläppet och saneringen. Foto och
video kan användas för en jämförelse av kusten innan oljan nådde land.
Tillfartsvägar och tidigare skyddade områden kan ha belastats hårt under
saneringen och en tydlig dokumentation underlättar för att få ersättning.
3.7.4 Utvärdering av oljeskyddsinsats

Oljeskyddsinsatsen ska utvärderas före avslut. Varje funktion i
organisationen bör utvärdera sitt arbete utifrån händelseförloppet med
avseende på ledning, skadeplatsorganisation, samverkan, saneringen
(metod, beslut, miljöeffekter), logistik, stabstjänst, administration (resor,
boende, transporter, kost, arbetsplanering), ansvarsfördelning, information
(intern och extern), oljeskador på natur och djurliv samt sjukvård.
3.8 Information

Vid en krissituation kommer allmänhet, massmedia, medarbetare,
myndigheter och organisationer att ställa stora krav på information. En
oljeolycka är av stort medialt intresse på både lokal, nationell och
internationell nivå och en väl fungerande informationshantering är
nödvändig för ett effektivt arbete. Det är viktigt att tidigt involvera
Strängnäs kommuns kommunikationsavdelning. Är det en olycka som
drabbar flera kommuner kan länsstyrelsen eller annan central myndighet
med fördel gå in och samordna informationsinsatserna.
3.9 Miljö

Syftet med en saneringsinsats är att minska skadeverkningar på djur och
natur vid ett oljeutsläpp. Stöd och kunskap kan fås från Strängnäs
kommuns miljöhandläggare, kommunekolog, Länsstyrelsen, Havs- och
vattenmyndighetens Oljejour, Katastrofhjälp fågel och vilt eller från andra
myndigheter och organisationer. Även miljörestvärdesledare är en viktig
resurs.
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3.9.1 Natur

Alla stränder är att betrakta som skyddsvärda ur olika aspekter. Vid ett
oljepåslag måste därför målsättningen vara att försöka hindra/begränsa
skador på miljön. I en situation där oljepåslag drabbat en längre del av en
strand måste alltid prioriteringar göras om var insatser skall sättas in i
första hand. För att prioriteringarna ska kunna göras utan förseningar är
det viktigt att berörda parter är överens om utgångspunkterna för
prioriteringarna och har kännedom om särskilt skyddsvärda objekt.
Omfattningen av de skador som ett oljepåslag orsakar beror på flera olika
faktorer som, mängd och typ av olja, årstid, vattentemperatur, drabbade
områdens geografiska läge, bottenförhållanden och exponering för vågor
(exempelvis är skyddade vikar och grundområden ofta mer känsliga för
oljeskador än områden som är mer utsatta för vind och vågor).
Länsstyrelsens miljöatlas ska utgöra ett underlag för bedömning och
prioritering av känsliga områden vid olika tidpunkter under året.
Miljöatlasen finns tillgänglig på webbplatsen för Länsstyrelsernas GIStjänster.
3.9.2 Utgångspunkter för prioriteringar

Vid ett oljepåslag är det saneringsledaren som i samråd med berörda
parter/krisledningsstaben fastställer prioriteringarna för skadeinventering,
bekämpning och sanering. När 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.

3.9.3 Djur

Ett oljeutsläpp till sjöss får oftast stora konsekvenser för djur- och
fågellivet. Skadat vilt är normalt sett inte Räddningstjänstens ansvar.
Undantag bör göras när skadorna är av sådan omfattning att det är fråga
om miljöskada eller hot om miljöskada. Räddningsledaren bör då kontakta
Länsstyrelsen eller Katastrofhjälp fågel och vilt för hjälp och råd i ärendet.
De djur som inte bedöms kunna återföras till ett liv i frihet och eller som
inte går att fånga ska avlivas. Vid behov av skyddsjakt bör samverkan ske
mellan polis, Strängnäs kommun och skyddsjägare. Döda djur ska lagras i
täta behållare för vidare transport till lämpligt behandlingsställe. Döda
oljeskadade djur ska klassas som farligt avfall. Dessa ska förbrännas i
anläggning som har tillstånd att förbränna sådant avfall. Döda fåglar som
inte har olja på sig klassas som riskavfall. Dessa ska förbrännas i anläggning
som har tillstånd att förbränna sådant avfall.
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4

Åtgärdsplan

Åtgärdsplanen är en operativ och vägledande del för Strängnäs kommun
vid en oljeolycka till sjöss.
4.1 Inledande åtgärder

De första timmarna efter en oljeolycka till sjöss är avgörande för att
begränsa skadorna på stranden. En kort och enkel plan för de inledande
åtgärderna är därför eftersträvansvärd för att snabbt komma igång med
arbetet och aktivera oljeskyddsarbetet. Nedan presenteras en tabell över de
första åtgärderna samt ansvarig funktion.
Prio

Åtgärd

1

Larm kommer till räddningstjänsten (TIB) via SOS Alarm
från Kustbevakningen, Joint rescue co-ordination centre
(JRCC) eller annan anmälare.

2

Räddningstjänsten kontaktar vid behov
Kustbevakningen för rapport om utsläppets omfattning.

Räddningstjänsten

3

Informera kommunchef, Länsstyrelsen, närliggande
räddningstjänster och Havs- och vattenmyndighetens
Oljejour vid behov.

Räddningstjänsten

4

Kommunchef beslutar om krisledningsnivå efter
erforderligt samråd.

Kommunchef

TIB ansvarar för att Länsstyrelsens TIB och SEVAB
kontaktas. (SEVAB kan behöva besluta att omedelbart
stänga råvattenintaget till reservvattenverket.)

TIB

5

Kommunchefen aktiverar i samråd med bland andra
räddningsledaren representanter för krisledningsstaben.
Kommunchef utser vid behov saneringsledare.
Kommunchefen informerar ordförande i
krisledningsnämnden om vidtagna åtgärder.

Kommunchefen

6

Om händelsen eskalerar kontaktar kommunchefen
ordförande i Krisledningsnämnden som beslutar om
Krisledningsnämnden ska tillträda.

Kommunchef /
ordförande
krisledningsnämnden

7

Saneringsledaren bedömer behov och beställer resurser
till saneringsskedet.

Saneringsledaren

8

Kontinuerliga oljedriftsprognoser inhämtas om möjligt
från t ex Kustbevakningen, SMHI.

Räddningstjänstskede

Ansvarig

Saneringsskede
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4.2 Organisation

Organisationsplanens syfte är att fördela övergripande ansvar för att
effektivt leda och genomföra oljeinsatsen. Organisationen ska vara
samordnad och flexibelt kunna följa olyckan i dess behov av insats. Lika lätt
som det ska vara att växa ska det vara att trappa ned så att det i varje skede
är ett optimalt användande av insatta resurser.
4.2.1 Beslutsmodell

Händelse

Bedömning av
kommunchef

Nivå på
krislednng

Beslutsfattning

Extraordinär

Krisledningsnämnd

Krisledningsstab

Kommunchef

Kontor / bolag

Kontors- och
bolagschef

Sammankalla
krisledning
Händelse /
förvarning om
händelse
Hanteras av
ordinarie
verksamhet

4.2.2 Krisledningsstab

Träffas vid mindre händelser eller vid en första bedömning av läget.
”Önskvärd resurs” är kompetens kopplad till aktuell händelse, i detta fall
räddningstjänst.

Kommunchef

Stabschef

Säkerhetschef

Kommunikations
chef

Önskvärd
resurs
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4.2.3 Krisledningsstabens arbetssätt

Krisledningsstaben åligger det bland annat att utse saneringsledare och
prioritera skyddsvärda områden och stödja saneringsledaren i alla
avseenden bland annat i att få fram de interna resurser som krävs för att
saneringsarbetet ska utföras enligt de mål som satts upp. I Strängnäs
kommun finns en utarbetad krisledningsplan som ska stödja
krisledningsstabens arbete. Där anges att de viktigaste uppgifterna är:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

att följa händelseutvecklingen
att sammanställa lägesbilder
att leda verksamheten
kommunikation (till media, allmänheten, myndigheter)
att arbeta med tänkbara händelseutvecklingar (kallas för
omfallsplanering) och ta fram omfallsplaner
att arbeta med konsekvensutredningar
att prioritera åtgärdsbehov
att planera för åtgärder på kort och lång sikt
att ta fram underlag till krisledningsnämnden för beslut.

4.2.4 Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om
kommunen drabbas av en extraordinär händelse i fredstid. Nämnden har
då det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. Nämnden består
av kommunstyrelsens presidium och leds av kommunstyrelsens
ordförande.
Nämnden följer ett eget reglemente och en egen handbok när beslut tas om
att en händelse bedöms som extraordinär. Nämnden sammanträder för att
fatta beslut, det är inte ett diskussionsforum. Sammanträdeslokal är Hertig
Karl och kommunstyrelsens sekreterare är administrativt stöd.
Nämndens uppgifter i stort är att:

•
•

•
•
•
•

besluta om inriktning för verksamheten
besluta i frågor där åtgärderna kan få betydande ekonomiska
konsekvenser eller när viktiga samhällsfunktioner störs,
väsentliga miljövärden förstörs eller betydande enskilda intressen
skadas.
fatta beslut i principiella frågor
fatta beslut om förändrade servicenivåer och omfördelning av
kommunens resurser
vid behov begära externt stöd
fatta beslut om stöd till enskilda.
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Nämnden träder endast i funktion när en extraordinär händelse inträffar
enligt lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Krisledningsnämnden sammankallas av krisledningsnämndens ordförande.
4.2.5 Utökad krisledningsstab

Vid behov, initieras en utökad krisledningsstab då kommunens tjänsteman
i beredskap (TIB) eller annan som får kännedom om händelsen ger sådan
information.

Krisledningsnämnd

Endast vid en
extraordinär
händelse

Protokoll
KS sekreterare

Kommunchef

Protokoll
KS assistent

Stabschef

Säkerhetschef

Kommunikationschef
Kommunikationsavdelning

Exempel på Önskvärda
resurser internt:
• Kontors- och
bolagschefer
• Räddningstjänst
• Jurist
• Miljöenhet
• Kommunekolog
• Säkerhet
• Utredare
• Kommunens Krisstöd
• Tolk
• IT-kontor

Önskvärd
resurs

TiB/Räddningstjänst

Samverkan

DSAM och
Rakel

Exempel på Önskvärda resurser
externt:
• Polis
• Länsstyrelsen
o DSAM
o Kriskommunikation
• Frivilliga resursgruppen (FRG)
• Radio
• VMA
• 112
• 11313 (nationellt
informationsnummer vid kris)
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4.2.6 Operativ ledning räddningstjänst

Under räddningstjänstskedet består den operativa ledningen av
räddningstjänsten. Arbetet leds av en av räddningschefen utsedd
räddningsledare. Räddningsledarens huvudsakliga uppgift blir att
organisera och leda insatsen i samverkan med andra aktörer. I de fall
krisledningsstab är upprättad är den en sådan aktör. Räddningsledaren
avgör, när räddningstjänsten skall upphöra och saneringen påbörjas.
4.2.7 Operativ ledning sanering

När oljeinsatsen övergår till saneringsskede övergår också ansvaret från
räddningstjänst till annan kommunal verksamhet. En saneringsledare
ersätter räddningsledaren och ansvarar för genomförandet av saneringen.
Om krisledningsstaben anser det lämpligt finns möjligheten att personal ur
räddningstjänsten tar över rollen som saneringsledare.
4.2.8 Saneringsledare

Saneringsledare kan utses i förväg och bör ha kompetens inom
oljeskadeskyddet och kunskap om att:
•

•
•
•
•
•

bearbeta uppgifter och föreslå åtgärder som upptäckt och isolering
av källa, begränsning av spridning, skydd av känsliga områden och
omhändertagande av löskommen olja
genomföra en skadeinventering i strandzonen med hjälp av
saneringsmanualen samt hur man graderar en skada
tillämpa olika metoder för strandrengöring
genomföra en skadedokumentation
bearbeta uppgifter som finns i miljöatlasen
föreslå åtgärder hur man taktiskt använder länsor samt vilka
upptagningsmetoder som kan användas vid en insats.

Saneringsledaren ska i samråd med räddningsledaren (vid
överlämningsskedet när räddningsarbetet pågår), miljöenhet och
kommunekologen informera sig om skadeläge och omfattning, i samråd
med dessa bedöma risker för människor och miljö samt att vidta sådana
åtgärder, att riskerna kan begränsas eller helt avvärjas. Saneringsledaren
beslutar var sanering ska ske, vilka områden som ska prioriteras samt när
saneringen kan avslutas
Saneringsledare är tillika, alternativt utser, operativ saneringsledare, som
har hand om de operativa insatserna, det vill säga samordnar de olika
enheternas insatser vid saneringen.
Vid större olyckor bör även berörda grannkommuner samt centrala och
regionala myndigheter kontaktas för information, rådfrågning och samråd.
Vid upprättad krisledningsstab stödjer denna saneringsledaren i
ovanstående.
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4.2.9 Saneringsgrupp

Saneringsgruppen är den operativa organisation som sköter
saneringsarbetet. För att saneringsarbetet ska bli så effektivt som möjligt
kan det vara lämpligt att dela in personalresursen i mindre grupper som
svarar för saneringen inom geografiskt avgränsade områden.
Saneringsgrupperna leds av ett antal arbetsledare. Den operativa
saneringsledarens funktion blir att leda arbetet inom kommunens
geografiska ansvarsområde utifrån saneringsledarens direktiv och tilldelade
resurser.
Den personal som kan bli aktuell att använda i saneringsarbetet kan vara
militär personal, frivilliga eller annan personal ur kommunens
organisation. För att använda militär personal utan kostnad ska händelsen
betraktas som räddningstjänst, i annat fall medför det en kostnad som
senare kan eftersökas hos staten.
4.3 Teknik och logistik
4.3.1 Mottagning, lagring och behandling av avfall

SEVAB ansvarar för hanteringen av avfall inom Strängnäs kommun. Vid en
stor oljeolycka är avfallshanteringen ett omfattande jobb, där SEVAB kan
verka som expertstöd och föreslå kontaktvägar till mottagare och
transportörer. Sannolikt behövs hjälp från fler kontor/avdelningar och
entreprenörer.
SEVAB har en avfallsstation i Strängnäs kommun som kan mellanlagra
oljeförorenade massor, se mer information i avsnitt 3.4.3.
Länsstyrelsen har kompletterande uppgifter om andra mottagare av avfall
inom Södermanlands län och vilka tillstånd de har. Även länsstyrelserna i
grannkommunerna har motsvarande uppgifter för sina län.
4.3.2 Transporter

Strängnäs kommun har avtal som gäller transporter och snöröjning samt
att tillhandahålla drivmedel åt kommunen. Genom avtalet tillgodoses
kommunens behov av maskiner, fordon och motordrivna redskap med
mera. Leverantören kan erbjuda transporttjänster för alla typer av avfall
och har bland annat slamsugningsbilar och containrar till förfogande. De
uppfyller de krav som ställs vid transport av farligt avfall. Leverantörens
verkstadsavdelning ombesörjer reparation och underhåll av kommunens
fordons- och maskinpark.
Kommunen disponerar även ett antal egna maskiner och fordon.
4.4 Resurser
4.4.1 Personal

Flera av Strängnäs kommuns kontor/avdelningar kan komma att ingå i
arbetet med att hantera och organisera en sanering via krisledningsstaben.
Ett kontor/avdelning kan bidra med resurser till flera olika funktioner.
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Exempel på kontor/avdelningar som kan komma att ingå i funktionerna är
stabsavdelningen, samhällsbyggnadskontoret samt teknik- och
servicekontoret.
Räddningstjänsten har tre brandstationer med en räddningsstyrka på varje.
I Mälaren ansvarar Räddningstjänsten för räddningstjänst inom
hamnområden enligt 3.1.1. Vid utsläpp av olja kan oljeskadebekämpning
utföras i vattendrag och på land.
Frivilliga som involveras i saneringsarbetet ska ha avtal, försäkring och
utbildning. Organisera inte fler frivilliga i saneringsarbetet än man kan ta
om hand. Alla frivilliga ska registreras med namn, telefonnummer och
personnummer. Civilförsvarsförbundet Strängnäsbygden, är samordnare av
de frivilliga resursgrupperna (FRG) i Strängnäs kommun.
Frivilliga som kallas in bör hänvisas till särskilda inställelseplatser där
utbildning och säkerhetsgenomgång kan ske. Vid utbildning och
säkerhetsgenomgång bör följande kommuniceras:
•
•
•
•
•

den frivilliges rättigheter och skyldigheter
regler och säkerhetsföreskrifter på arbetsplats
förebyggande åtgärder mot sekundärkontaminering
skyddsutrustningens funktion
arbetsuppgift på skadeplats.

Saneringspersonal kan även erhållas via Försvarsmakten och
grannkommuner.
Katastrofhjälp för fåglar och vilt (KFV) är en ideell förening vars syfte är att
hjälpa skadade vilda djur. KFV omhändertar och rehabiliterar vilt och fågel
som drabbats av olika typer av skador som trafik- och oljeskador. Eftersom
KFV är en ideell organisation är de enskilda medlemmarnas möjligheter att
göra insatser beroende av möjligheterna att få ledigt från ordinarie arbeten.
Havs- och vattenmyndighetens Oljejour kan bistå med stöd vid oljeutsläpp
gällande oljans effekter på miljön.
Ovanstående och andra aktörer återfinns i kontaktlista bilaga 5.
4.4.2 Materiel

Saneringsmateriel i form av länsor, skimmer, båtar, skyddsutrustning
etcetera kan erhållas från MSB:s oljeskyddsförråd i Djurö. Förteckning över
oljeskyddsförrådens materielresurser finns i oljeskyddspärmen. Personal ur
förrådet kan även utbilda inom oljeskadeskyddet och har kunskap om
saneringsmetoder och förrådets utrustning.
Övrig nödvändig materiel anskaffas vid inrådan av räddningsledare/
saneringsledare i samråd med krisledningsstaben.
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Sjöräddningssällskapet (SSRS) är en ideell förening som funnits över 100 år
och har i uppdrag att rädda människor i sjönöd. Sjöräddningssällskapet
består av frivilliga sjöräddare som ställer upp dygnet runt. RS Strängnäs
täcker mellersta Mälaren i sitt räddningsområde och har en räddningsbåt
och en svävare. Därutöver finns stationerna i Västerås och Munsö som
vardera disponerar två båtar och ett miljösläp med ca 200 m läns som
inom ca 2 timmar kan disponeras inom Strängnäs kommun. Dessa avropas
via Sjöräddningscentralen.
4.4.3 Mat och logi

För utspisning av den personal som är engagerad med saneringsarbetet
utnyttjas egna resurser (Ärtan). Det kan också finnas behov av att erbjuda
logi för den personal som är inblandad.
4.4.4 Hamnar

Kommunen har fyra hamnområden, placerade i Strängnäs,
Strängnäs/Gorsingeholm, Stallarholmen och Mariefred. Teknik- och
servicenämnden ansvarar för kommunens hamnanläggningar
(hamnbassänger och planer, kajplatser, med mera.). I uppgifterna ingår
bland annat att upplåta kaj- och upptagningsplatser för båtar och fartyg.
Inga specifika kajplatser för att ta emot Kustbevakningens båtar, möjlighet
till bunkring med mera finns identifierade i för väg, utan beslutas vid varje
fall, beroende på tillgängligheten av kajplatser.
4.4.5 SEVAB

SEVAB:s uppgifter är bland annat produktion, distribution och rening av
vatten inom Strängnäs kommun. SEVAB har en väl fungerande
beredskapsorganisation som vid behov och främst för akuta insatser kan
ställa resurser (personal och materiel) till förfogande. Bolaget har alltid
jour.
SEVAB kan bistå med kompetens och handräckning när det gäller
vattenproduktion och ledningsnät. SEVAB har resurser att skydda
vattenintagen vid en olycka till exempel genom att lägga ut länsor. SEVAB
kan också bidra med personal och materiel, hjälpa till med enklare
maskinreparationer och svetsarbeten, samt bistå med elaggregat. Däremot
har bolaget inga resurser för iordningsställande av saneringsbrunnar eller
alternativa råvattenintag.
SEVAB har en avfallsstation i Strängnäs (Kvitten). Avfallsstationen kan
mellanlagra max 7 ton oljeförorenade massor. Avfallsstationen omfattar
ytor för mellanlagring av farligt avfall. Allt farligt avfall transporteras vidare
för extern behandling.
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4.5 Miljö

Till denna grupp knyts resurser från SBK/miljöenhet och kommunekolog,
TSK/stadsmiljö-drift, Länsstyrelsens resurser inom djur och natur samt
Havs- och vattenmyndigheten.
Saneringsledaren beslutar var sanering ska ske, vilka områden som ska
prioriteras samt när saneringen kan avslutas
Miljöenheten har kompetens inom oljeskadeskyddet avseende oljans
miljöpåverkan, vilka miljökonsekvenserna förväntas bli beroende på
oljetyp, var utsläppet sker och när på året olyckan sker. Övriga parter i
funktionen miljö bistår med stöd i frågan.
Miljöenheten och kommunekologen ska vid en oljeolycka bistå med
rådgivning i miljöfrågor, såsom miljöprioriteringar vid stranden, samt
hantering av oljeskadade djur. Kommunekologen har här en samordnande
roll att inhämta lokal expertis från till exempel den lokala
naturskyddsföreningen, ornitologföreningen etcetera. Miljöenheten har ett
stort ansvar och är delaktiga under hela saneringsprocessen. Som
hjälpmedel för prioritering av strand finns länsstyrelsens miljöatlas.
4.6 Information

Kommunikationsavdelningen ansvarar för informationsfrågorna inom
Strängnäs kommun. Kriskommunikationsgruppen tar ansvar för
funktionen information och ska vid behov tillsättas så tidigt som möjligt.
Om kriskommunikationsgruppen ska sammankallas initieras detta via
kommunikationschefen eller dennes ersättare vilka har mandat att
sammankalla gruppen.
Om flera kommuner är berörda kan kriskommunikatörsnätverket inom
ramen för RSI-strategin sammankallas för samverkan av information.
Kriskommunikationsgruppen ansvarar för att sammanställa och
kommunicera information, både internt och externt. Funktionen ska skapa
och kommunicera information till massmedia, insatspersonal och övriga
aktörer samt att säkerhetsställa att kommunikationen fungerar i
organisationens alla led.
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4.7 Ekonomi

Ekonomiansvaret vilar på teknik- och servicenämnden.
Nämnden ansvarar för all ekonomi och kostnadsanalys under hela insatsen
och ska skapa förutsättningar för ekonomisk redovisning samt ska utföra
ekonomisk uppföljning av insatsen. I de fall krisledningsstaben är
upprättad med stöd av denna.
4.8 Utbildning och övning

Den personal som berörs av saneringsarbetet ska utbildas och
organisationen ska öva för sin uppgift. Utbildningar och övningar är
oerhört viktig för att upprätthålla en god beredskap. Flertalet utbildningar
och övningar finns för att fortbilda insatspersonal. Viktiga utbildningar som
hålls av MSB är oljeskadeskydd i marin miljö (vattenmiljö) som innehåller
fyra kurstillfällen:

1)
2)
3)
4)

Miljöpåverkan och inriktning
Begränsning och upptagning
Saneringsledare
Ledningsstöd i stab.

Utbildningarna innehåller både teori och praktik.
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Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.

Lägesbild
Dagbok
Utvärdering
Skyddsvärda områden
Kontaktlista
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Bilaga 1: Lägesbild
LÄGESBILD TID OCH DATUM:…………………………………………………
VAD HAR HÄNT?
Fakta:

Antagande:

VAD ÄR GJORT AV OSS OCH ANDRA?

HUR KAN HÄNDELSEN UTVECKLAS?
Kort sikt

Lång sikt

ÄR NÅGOT OKLART SOM VI MÅSTE VETA? BEGRÄNSNINGAR?
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Bilaga 2: Dagbok
Tid och datum:……………….......
TID

FRÅN

TILL

ÄRENDE

BESLUT/ÅTGÄRD
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Bilaga 3: Utvärderingsblankett
Denna mall kan användas för att utvärdera hela krishanteringsarbetet eller enskilda
processer.
Datum:
Utvärdering av:……………………………………………………..
Deltagare:
Beskrivning av händelse/verksamhet:

Vad gick bra?

Vad var svårt?

Vad gick fel?

Åtgärder som behöver vidtas:
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Bilaga 4: Skyddsvärda områden
Innehållsförteckning
Skyddsformulär
Översiktskarta
Områdesnumrering med tillhörande beskrivning

1. Algö
2. Bispgrund
3. Eldholmen
4. Gimpelstenarna
5. Gäddskallen
6. Hatten
7. Hummelnäs
8. Kungsbergsskären
9. Lappen-Lindholmen-Skarpan
10. Lidaholme m.fl.
11. Lindön
12. Långskär-Pederskär
13. Morrarön
14. Nällsta
15. Sanda
16. Segersön m.fl.
17. Stallarholmen vattenskyddsområde
18. Stora och lilla Skinnpälsen
19. Tallgås
20. Tynnelsöfjärden
21. Vårfruberga
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Kommunens namn:
Strängnäs kommun
Upprättad av:
AG Oljeskydd

Datum:
2016-03-29

Lokal information

Mälarstrand:

440 kilometer

Skärgård?
Förekommer hamnar med
fartygstrafik inom kommunen?

Ja

Om Ja, var?

Gorsinge

Antal hamnanlöp per år:
Storlek på fartyg som anlöper
hamn:
Isbildning längs kusten under
vinterhalvåret?

5-7 st, 7500 ton/år

Ja

Bruttodräktighet 1350-2500 bruttoton, max djup 6 m
Ja
Ekologiskt känsliga områden

Fågelskyddsområden:

10 st Se översiktskarta samt områdesbeskrivningar

Natura 2000-områden:

26 st, Se översiktskarta samt områdesbeskrivningar

Nationalparker:

Finns ej inom kommunen
23 naturreservat, Se översiktskarta samt
områdesbeskrivningar

Naturreservat:
Viktiga lekplatser respektive
häckningsplatser för fisk och fågel:
Övrigt:

Se översiktskarta samt områdesbeskrivningar
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Socioekonomiskt värdefulla områden

Badstränder:

Ja, 18 stycken med kommunal tillsyn + övriga

Fritidsbostäder i anslutning till kusten:

Ja

Året-runt bostäder:

Ja

Hotell/Campingplatser:

Ja

Yrkesfiskare:

Ja

Sportfiskeområden:

Ja

Fisk/Skaldjursodlingar:
Vattentäkter:

Nej
Ringsö ytvattentäkt och Gorsingeholms
reservvattentäkt

Industrier i behov av vattenintag:

Ja, Pfizer, Åkers Sweden AB, Recipharm

Marinor/Naturhamnar:

6 st inklusive gästhamnar och båtklubbar

Jordbruk/Betesmark:

Ja mycket längs Mälarstranden, okänt antal

Övrigt:
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Algö
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Algö

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Sötvattenstrandängar

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av dess strandängar. Strandängar är generellt känsliga för
sanering under perioden April till Juli då det är en viktig häcknings- och födosöksbiotop för
många fågelarter.
Strandängar är mycket känsliga för föroreningar och återhämtningstiden är lång. De är
dessutom svårsanerade och känsliga för mekanisk påverkan.

STYRDOKUMENT
Beredskapsplan

42/89

Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Åtgärder i strandzon
Då vattennivån är hög kan oljeföroreningar spridas över en bred strandzon och förorena
relativt stora ytor av strandängen. Absorberande länsor kan användas vid mycket grunda
stränder och även på själva strandängen för att förhindra spridning av oljan vid högvatten.
Om oljan redan spridits över strandängen bör i första hand manuella metoder användas för
att avlägsna större oljeansamlingar. Undvika användning av tung utrustning och kör ej med
fordon över mjuka ömtåliga strandängar.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
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Prioriterade objekt

Sötvattenstrandäng. Värdefull biotop för flera fågelarter.
Områdesbeskrivning

Grundområden med vidsträckta bladvassar intill stränderna.
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Bispgrund
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Bispgrund

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat då det är en viktig häckningslokal samt rastplats för fågel. Känslig tid
för fågellivet är hela den isfria delen av året.
Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt

Viktig häckningsplats och rastlokal för fågel.
Områdesbeskrivning
Bispgrund är beläget i Tynnelsöfjärden. Områdena runt intill ön utgörs av grunda vattenområden med
bladvassar.
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Eldholmen
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Eldholmen

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel
Sötvattensstrandängar

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat då det är en viktig häckningslokal för fågel. I området finns en del
strandängar och vassområden som är av stor betydelse för fågellivet.
Strandängar är mycket känsliga för föroreningar och återhämtningstiden är lång. De är
dessutom svårsanerade och känsliga för mekanisk påverkan.
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Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Åtgärder i strandzon
Då vattennivån är hög kan oljeföroreningar spridas över en bred strandzon och förorena
relativt stora ytor av strandängen. Absorberande länsor kan användas vid mycket grunda
stränder och även på själva strandängen för att förhindra spridning av oljan vid högvatten.
Om oljan redan spridits över strandängen bör i första hand manuella metoder användas för
att avlägsna större oljeansamlingar. Undvika användning av tung utrustning och kör ej med
fordon över mjuka ömtåliga strandängar.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
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Prioriterade objekt

Strandängar och vassområden som är viktiga biotoper för fågel.
Områdesbeskrivning
Grundområden, strandängar och vassområden förekommer i området.

STYRDOKUMENT
Beredskapsplan
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Gimpelstenarna

Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Gimpelstenarna

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga fågelvärden. Området är fågelskyddsområde samt
Natura2000- område (SPA & SCI).
Förbud att beträda landområdena eller med båt befara vattenområdena intill 100 m från
stranden under 1/4-15/7.
Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt

Höga fågelvärden.
Områdesbeskrivning
Öarna är till stor del skogbevuxna och ligger i västra delen av Granfjärden och räknas till
Ridöarkipelagen.

STYRDOKUMENT
Beredskapsplan

50/89

STYRDOKUMENT
Beredskapsplan

51/89

Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Gäddskallen

Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Gäddskallen

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga fågelvärden. Området är fågelskyddsområde samt
Natura2000- område (SPA & SCI).
Förbud att beträda landområdena eller med båt befara vattenområdena intill 100 m från
stranden under 1/4-15/7.
Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt

Höga fågelvärden.
Områdesbeskrivning
Öarna är till stor del skogbevuxna och ligger i västra delen av Granfjärden och räknas till
Ridöarkipelagen.
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STYRDOKUMENT
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Hatten

Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Hatten

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga fågelvärden. Området är fågelskyddsområde samt
Natura2000- område (SPA &SCI).
Förbud att beträda landområdena eller med båt befara vattenområdena intill 100 m från
stranden under 1/4-15/7.
Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt

Höga fågelvärden.
Områdesbeskrivning
Öarna är till stor del skogbevuxna och ligger i västra delen av Granfjärden och räknas till
Ridöarkipelagen.
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Hummelnäs
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Hummelnäs

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga fågelvärden.

Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt
Höga fågelvärden.
Områdesbeskrivning
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Kungsbergsskären
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Kungsbergsskären

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga fågelvärden. Flertalet fågelarter häckar i området.

Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt
Flertalet fågelarter häckar i området.
Områdesbeskrivning
Kala hällytor och barrskogsdominerade vegetation.
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Lappen-Lindholmen-Skarpan
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Lappen-Lindholmen-Skarpan

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat då det är en viktig häckningslokal för fågel.
Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt

Viktig häckningsplats för fågel.
Områdesbeskrivning
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Lidaholme m.fl.
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Lidaholme m.fl.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel
Friluftsliv

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga fågelvärden. Flertalet fågelarter häckar i området.

Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt
Flertalet fågelarter häckar i området.
Områdesbeskrivning
Området består i huvudsak av hällar som stiger relativt brant ur Mälaren. Öarna är trädbevuxna.
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Lindön
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Lindön

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt

Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga fågelvärden. Flera känsliga arter häckar i området.

Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt
Känsliga fågelarter häckar i området.
Områdesbeskrivning
Skogbevuxen ö med bete.
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Långskär-Pederskär
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Långskär-Pedersskär

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel
Friluftsliv

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga fågelvärden.

Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt
Öar med rikt fågelliv.
Områdesbeskrivning
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Morrarön
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Morrarön

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat då det är en viktig rastlokal för stora mängder fågel. Känslig tid är
hela den isfria delen av året.
Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt

Viktig rastplats för fågel.
Områdesbeskrivning

STYRDOKUMENT
Beredskapsplan

68/89

STYRDOKUMENT
Beredskapsplan

69/89

Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Nällsta
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Nällsta

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Sötvattenstrandängar

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av dess strandängar. Strandängar är generellt känsliga för
sanering under perioden April till Juli då det är en viktig häcknings- och födosöksbiotop för
många fågelarter.
Strandängar är mycket känsliga för föroreningar och återhämtningstiden är lång. De är
dessutom svårsanerade och känsliga för mekanisk påverkan.
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Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Åtgärder i strandzon
Då vattennivån är hög kan oljeföroreningar spridas över en bred strandzon och förorena
relativt stora ytor av strandängen. Absorberande länsor kan användas vid mycket grunda
stränder och även på själva strandängen för att förhindra spridning av oljan vid högvatten.
Om oljan redan spridits över strandängen bör i första hand manuella metoder användas för
att avlägsna större oljeansamlingar. Undvika användning av tung utrustning och kör ej med
fordon över mjuka ömtåliga strandängar.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
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Prioriterade objekt

Sötvattenstrandäng. Värdefull biotop för flera fågelarter.
Områdesbeskrivning

Grundområden med vidsträckta bladvassar intill stränderna.
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Sanda
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Sanda

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Sötvattenstrandängar

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga värden i form av strandängar.
Strandängar är generellt känsliga för sanering under perioden april till juli då det är en viktig
häcknings- och födosöksbiotop för många fågelarter. Strandängar är mycket känsliga för
föroreningar och återhämtningstiden är lång. De är dessutom svårsanerade och känsliga för
mekanisk påverkan.
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Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Åtgärder i strandzon
Då vattennivån är hög kan oljeföroreningar spridas över en bred strandzon och förorena
relativt stora ytor av strandängen. Absorberande länsor kan användas vid mycket grunda
stränder och även på själva strandängen för att förhindra spridning av oljan vid högvatten.
Om oljan redan spridits över strandängen bör i första hand manuella metoder användas för
att avlägsna större oljeansamlingar. Undvika användning av tung utrustning och kör ej med
fordon över mjuka ömtåliga strandängar.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
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Prioriterade objekt
Värdefulla strandängar. Området är också vattenskyddsområde.
Områdesbeskrivning
Område med fina strandängar. Grundområden och vassar.
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Segersön m.fl.
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Segersön m.fl.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel
Friluftsliv

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga fågelvärden. Flertalet fågelarter häckar i området. Området
är även prioriterat då det är värdefullt för friluftslivet.

Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt
Flertalet fågelarter häckar i området.
Områdesbeskrivning
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Stallarholmen vattenskyddsområde
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Stallarholmen
vattenskyddsområde

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

vattenskyddsområde

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av att det är vattenskyddsområde. Området kan vara känsligt för
sanering under hela året.

Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt

Vattenskyddsområde.
Områdesbeskrivning
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Stora & Lilla Skinnpälsen
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Stora & Lilla Skinnpälsen

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat då det är en viktig häckningslokal för fågel.
Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt

Viktig häckningsplats för fågel.
Områdesbeskrivning
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Tallgås

Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Tallgås

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga fågelvärden. Området är fågelskyddsområde samt
Natura2000- område (SPA & SCI).
Förbud att beträda landområdena eller med båt befara vattenområdena intill 100 m från
stranden under 1/4-15/7.
Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt

Höga fågelvärden.
Områdesbeskrivning
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Tynnelsöfjärden
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Tynnelsöfjärden

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Fågel

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av höga värden för fågel. I Området häckar flertalet känsliga
fågelarter. Känslig tid för fågellivet är hela den isfria delen av året.

Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt
Höga värden i form av häckande fågel.
Områdesbeskrivning
Grundområden med vidsträckta bladvassar intill stränderna.
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Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Akut behov av sanering
Sanering kan utföras

Vårfruberga
Känslig tid – sanering kan vara olämplig
Med detta menas att under denna tid är området extra känsligt och ett övervägande bör
göras huruvida saneringen kan vara mer störande än att oljan ligger kvar. Detta kan till
exempel vara fallet då vissa fågelarter häckar.

Akut behov av sanering
Denna period ligger som regel någon till ett par månader innan högsäsong för
skyddsvärdet. Detta kan vara innan häckningssäsongen då det är extra bråttom att få bort
oljan innan fåglarna anländer.

Sanering kan utföras
Under denna tidsperiod behöver ingen hänsyn tas till skyddsvärdet ur saneringsaspekt.

Vårfruberga

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Sötvattenstrandäng

Skyddsvärdesbeskrivning
Området är prioriterat på grund av dess strandängar. Strandängar är generellt känsliga för
sanering under perioden April till Juli då det är en viktig häcknings- och födosöksbiotop för
många fågelarter.
Strandängar är mycket känsliga för föroreningar och återhämtningstiden är lång. De är
dessutom svårsanerade och känsliga för mekanisk påverkan.
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Saneringsaspekter:
Åtgärder i vatten
Olja ska i största möjliga utsträckning hindras från att beröra området. Avgränsning med
hjälp av länsar och upptagning från vatten skall prioriteras. Om risk föreligger att olja
kommer in i området skall åtgärder vidtas för att undvika strandpåslag.
Åtgärder i strandzon
Då vattennivån är hög kan oljeföroreningar spridas över en bred strandzon och förorena
relativt stora ytor av strandängen. Absorberande länsor kan användas vid mycket grunda
stränder och även på själva strandängen för att förhindra spridning av oljan vid högvatten.
Om oljan redan spridits över strandängen bör i första hand manuella metoder användas för
att avlägsna större oljeansamlingar. Undvika användning av tung utrustning och kör ej med
fordon över mjuka ömtåliga strandängar.
Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör konsulteras i samband med prioritering och val av
saneringsmetod om olja har slagit på stränderna.
Saneringsmanual för olja på svenska stränder bör användas som underlag för beslut om
lämpliga saneringsmetoder.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf
Prioriterade objekt

Sötvattenstrandäng. Värdefull biotop för flera fågelarter.
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Områdesbeskrivning
Mjuka stränder och vassbälten bitvis.
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Bilaga 5: Kontaktlista
Kommunens namn:

Strängnäs kommun
Upprättad av:

Datum:

AG Oljeskydd

2016-04-

Organisationsplan (redovisas under p 4 i huvuddokumentet)
Ledning
Aktuella kontaktuppgifter redovisas i kommunens larmlistor som återfinns dels på intranätet på
samarbetsytan ”Tjänsteman i beredskap TIB” dels hos SOS alarm.
Nedan redovisas av kommunchefen i förväg utsedda saneringsledare samt några vid ett oljepåslag
viktiga aktörer.

Namn
Saneringsledare
Saneringsledare
Saneringsledare

Telefon/E-post
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Kontaktlista viktiga aktörer

Telefon/E-post

Polisen

112

MSB

0771-240240
registrator@msb.se

MSB Nationella
oljeskyddsförråd

Avrop via MSB TIB

054-150150

Kustbevakningen

Regionledning NO

08-57897500
Registrator.krn@kustbevakningen.se

Avrop via JRCC
Sjöräddningscentralen

010-6986000
havochvatten@havochvatten.se
112 (begär sjöräddning)
031-648000
JRCC@sjofartsverket.se

Havs- och
vattenmyndigheten

Sjöräddningssällskapet

Länsstyrelsen Sörmland TIB

0155-264000

Naturhistoriska
riksmuseet

08-51954000
registrator@nrm.se

Ansvarig Mellanlagring

SEVAB

0152-460 50

Mellanlagringsplats

Kvitten

0152-460 50

Entreprenör transport

SEVAB

0152-460 50

