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Nationell konferens oljeskadeskydd 2021
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Karlskrona

NSO:s fokus under 2022
• Direktiv för NSO

• Förvaltning av strategiska dokument
• Ny Handlingsplan

• Samordning av utvecklingen

• Nationell konferens för
oljeskadeskydd 2022
• Projekt
• Vägledning oljeskadeskydd
• Nationell utbildnings- och övningsstrategi

MSB nyheter inom oljeskadeskyddet
• Fortsatt uppbyggnad av arkiv oljeskadeskydd

• Ersättningsärenden enligt LSO
• Johan Olsson ny handläggare

• MSB förstärkningsresurser oljeskydd
• Flera insatser – ett annorlunda år

• Rapport: Sammanställning av oljeutsläpp
• Kartläggning av förmågan
• Presentation imorgon – rapport kommer!

Farledsprojekt
Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar,
kommuner och andra myndigheter flera projekt i
syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna
för att möta sjöfartens behov.

Malmporten,
Skandiaporten,
Mälarprojektet,
Landsortsfarleden,
Slussar i Trollhätte kanal,
Strömstad, Ystad farled och hamn, Hargs
hamn, Karlskrona, Mälarfarlederna…
Större fartyg, bibehållen eller förbättrad
säkerhet.

Nya isbrytare
Design på nästa generations isbrytare som kan
bryta bredare isränna och manövreras enklare.

Bild: Gbg Hamn

Illustration av Sjöfartsverkets nya isbrytare

I snitt trafikerar 3 500 fartyg Sverige under
isbrytarledning varje år. Isrestriktioner läggs fem
månader per år i Bottenviken

Nyheter

Skyddade platser
• Revidering av nuvarande geografiska
platser KLART!
• Steg 2 (Operativ planering) 2021-2022
• Planering för beslutsprocess (RSA m.m.)
• Samverkan och ledning

PoR-övning (EU) juni 2022

Översyn av Sjöberedskapen
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NATURVÅRDSVERKET
•

Uppdaterad Baltic Sea Action Plan
2021 (BSAP 2021)
•

•

•

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2021-12-08
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B13 To by the next update cycle of the
maritime spatial plans seek to
incorporate the maps on sensitivity of
migratory birds to threats in the work
concerning maritime spatial planning to
avoid that maritime activities impair
birds and their habitats.
B14 By 2027 assess the effectiveness
of conservation efforts to protect
waterbirds against threats and
pressures.
S33 Strengthen mutual assistance for
oiled wildlife response in the Baltic
Region by 2025.

Organisation
Räddningsledarutbildning

Materiel och teknik
Miljöskyddsfartyg & Övervakningsfartyg
Svepsystem och is-skimmer till KBV 181

Ledningscentral
Nya kontaktnummer för operativa ärende: KBV Nord & KBV Syd.
För allmänheten: oförändrat 0776-70 60 00
Kontaktnummer till vattenverk i Vänern, Vättern & Mälaren – i Sjöbasis

Informera LC om ni ändrat kontaktuppgifter: lc@kustbevakningen.se

Samverkan
Revidering av samverkansavtal med SSRS

Kontaktperson: Jelena Savic
jelena.savic@kustbevakningen.se

Nyheter från Länsstyrelsen
Förebyggande arbete
- Resurspool för oljeskadeskydd i Västra Götalands län
Syfte: erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsnivå i länet samt övningar
Fokus kustkommuner (Bohuskusten, Vänern och Göta älv)
Arbetsgrupp; Kommun, Rtj, Räddsam VG och Lst VG
- Digital Miljöatlas
Underlaget behöver uppdateras både regionalt och lokalt
- Vad önskar ni på kommun/Lst att den ska innehålla?
- Hur ska vi hålla den uppdaterad?
- Vilket stöd behövs?
Vi vill gärna ha er input! Mejla lars.persson@lansstyrelsen.se

Brandingenjör
lars.persson@lansstyrelsen.se

Marinekolog
anna.dimming@lansstyrelsen.se

Kommunala perspektivet
- Läget runt om i Sverige

• Återgång till viss normalitet efter Covid-19
• Behov av utbildning i oljeskydd i kommunerna (post corona)
• Andelen kommuner med oljeskyddsplaner börjar bli hög – men
behöver säkerställa funktionalitet – exempelvis saneringsledning
• Vakans kommunrepresentant i NSO
Samuel Andersson, Räddningstjänsten Östra Götaland
Samuel.andersson@rtog.se
010-4804012
Johan Gert, SKR
Johan.gert@skr.se

Havs och vattenmyndigheten
• Uppdaterad Baltic Sea Action
Plan
• Ny North East Atlantic
Environment Strategy
• Vraksanering Skytteren
• Pågår, mer dag 2

• Protokoll för uppföljning av
strandförorening
• Framtagen, mer dag 2

• ÅPH 52 - Expertstöd för
oljeskadeskydd
• Utan KBV
• Godkänns 2021
• Start 2022

