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NSO:s aktuella frågor 

KBV projektansökan 2023-2025 (anslag 2:4)

Stärkt nationell samverkan för fartygsolyckor med 
förorening till sjöss
• NSO samverkansprojekt  

• 3 åtgärder i handlingsplanen ingår (1, 3, 10)

+ Revidera riskbilden (2025) 

+ Kartläggning av förmåga 2025 (vart 4:e år)

Informationsfilm om NSO
• Klar i december 

Konferens 2023 i Malmö 
• Värd: Länsstyrelsen Skåne



Övergripande
• Strukturreform: Civil beredskap 

Oljeskadeskydd

• Fokus på NSO och nationell 
utveckling

• Bidrar till BSAP och EUSBSR

• Ny: Handbok i kommunal 
Krisberedskap 

• Arkivet 
• Hjälp oss hålla uppdaterat! 

MSB:s aktuella frågor
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AKTUELLT -
SJÖFARTSVERKET

- Planerade/pågående 
större farledsprojekt
- Luleå, Göteborg, Landsort m.fl.

- Nya isbrytare
- Upphandling 2023

- Regeringsuppdrag 
Fossilfri flotta



Nytt från Transportstyrelsen

Nu finns en ansvarig på olje- och kemikaliefrågor igen

Ett jobb pågår med biobränslen



Havs- och 
vattenmyndigheten

• Funktionsbrevlåda – KBV – HaV
• Incidenter, snabbt få initial information
• HaV får förfrågningar om påverkan på miljön

• Media, allmänhet, RK

• ÅPH 38 – Tankrengöringar från Kemikalietankers
• KBV, TS, HaV
• Arbete över året

• Workshop, Almedalen, konferens

• Bärgningsoperationer olja
• Skytteren

• slutförd

• Rone
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NATURVÅRDSVERKET

• Naturvårdsverket är sedan 1 oktober en 
beredskapsmyndighet

 Sektorn för livsmedelsförsörjning 
och rent dricksvatten

 Fokus på Avlopp och avfall

• Ansvarsfördelning av åtgärder i Baltic 
Sea Action Plan (BSAP)och North-East
Atlantic Environment Strategy (NEAES)

• Vi har gjort en RFI (Request for 
information) i vårt dynamiska 
inköpssystem (DIS) för upphandling av 
konsulttjänst för framtagandet av en 
nationell  vägledning för oljeskadat vilt



Personal
Utökning av personalramarna med 150 tjänster
Dubblerar takten i aspirantutbildningen
(Ändrade förkunskapskrav för ansökan)

Materiel och teknik
Ny fartygsserie beställd (7st)
Nyrenoverade miljöräddningsfartyg (3st)

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

Samverkan
Riktade övningar för råvattentäckterna

Erfarenheter
Arbetar med erfarenhetshantering för lärande

Kontaktperson: Jelena Savic 

jelena.savic@kustbevakningen.se



Lars Persson 2022-11-23

Digital Miljöatlas

• Länsstyrelsernas Förvaltningsobjekt Samhällsskydd och Beredskap förvaltar DM

• Vi jobbar på att ta fram en manual och uppdatera GIS-standader

• Informationsknappen (i:et) längst upp till höger finns en ny förklaring 

Övertagande av kommunal räddningstjänst - CIVO

• Ändring om CIVO i FSO 4:33 ”En länsstyrelse som är civilområdesansvarig…”  PRL idag 
kontrakterad för ett län

• Arbete pågår för att reda ut - överenskommelse mellan länen? 

• Projektet Enhetligt Ledningssystem (ELS) måste inarbeta länsstyrelsens roll i och med införandet av 
CIVO 

Oljeskyddsutbildning i Skåne

• Oljeskyddsutbildning på gång i Skåne enligt Västra Götalands-konceptet



Kommunala perspektivet
• Efter ändring i föreskrifterna till LSO så har 

räddningstjänster gått samman operativt under 
2022, se karta (mars 2022). 

• Precis som förra året finns stort behov av 
utbildning och övning i oljeskydd - lokala och 
delregionala övningar. Inom kommunens olika 
verksamheter, men också tillsammans med 
grannar, räddningstjänstförbund, KBV, 
Länsstyrelsen, m.fl.

• Samuel.dahlstrom@rtog.se, Räddningstjänsten Östra Götaland 
• Peter.dafteryd@stromstad.se, Strömstad kommun
• Johan.gert@skr.se, SKR


