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Inledning 
Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan är ett av resultaten efter oljehändelsen 2017. Den 
sommaren var vår kommun en av de kommuner i Bohuslän som drabbades av oljepåslag längs 
kusten. Oljepåslaget hade sin upprinnelse i en bunkringsolycka på danskt vatten.  
 
Utvärderingen av vår hantering av oljehändelsen visade på brister i den egna förmågan att 
hantera ett saneringsarbete. Avsaknad av egen saneringsutrustning och oljesaneringskompetens 
bidrog till ett haltande krishanteringsarbete inledningsvis. Med anledning av den riskbild1 som 
finns för oljeolyckor till sjöss, i Sverige och i vårt direkta närområde, finns det starka skäl för 
kommunen att ha en grundläggande egen förmåga till oljeskyddsarbete. En egen förmåga till 
oljeskyddsarbete innebär att vi kan agera proaktivt vid en skarp händelse och minska de 
negativa konsekvenserna av oljeutsläpp till sjöss. En förbättrad egen förmåga att hantera 
oljehändelser, och därmed skydda unika naturvärden, bör ses som ett led i Vision 2030 om en 
hållbar och attraktiv kommun året runt. 
 
Inför upprättandet av detta dokument har Lysekils kommun och Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän arbetat tillsammans för att skapa en gemensam grundsyn kring behov och 
framgångsfaktorer. Samverkan har skett med Kustbevakningen, Miljöenheten i mellersta 
Bohuslän och LEVA i Lysekil AB genom arbetsmöten. Samverkan har även skett genom besök 
på RAMBO:s återvinningsstation Sivik och samtal med IVL Svenska Miljöinstitutet.  
 
De lärdomar som oljepåslaget sommaren 2017 förde med sig har präglat utformningen av detta 
dokument. 

Gällande detta dokument 
Syfte 
Syftet med detta dokument är att skapa förutsättningar för en egen effektiv saneringsförmåga 
genom att tydliggöra organisation, beslutsmandat och resurser.  
 
En effektiv egen saneringsförmågan innebär att agera proaktivt och vidta förebyggande åtgärder 
för att minska de negativa konsekvenserna vid ett inträffat oljeutsläpp i havet, med oljepåslag 
längs vår kust som en följd av utsläppet. 
 

Delregional oljeskyddsplan för norra Bohuslän 
Lysekils kommuns oljeskyddsplan är ett lokalt komplement till dokumentet ”Delregional 
oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss” som finns som bilaga till detta dokument.  
 

Övriga kommunala dokument gällande oljeskyddsarbetet 
Övriga dokument, som exempelvis rutiner, insatsplaner eller motsvarande, fastställs av den 
berörda verksamhetens chef.  
 

Definitioner 
Oljehändelse 
Begreppet oljehändelse innefattar i detta dokument alla delar av en händelse orsakad av 
oljeutsläpp till sjöss och som leder, eller riskerar att leda till, att olja hamnar på land och kräver 
saneringsinsats. 

                                                                 
1 ”Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige – En kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet 
och de stora sjöarna” (MSB 1002 – maj 2016) 
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Oljepåslag 
När ett oljeutsläpp till sjöss har nått kustremsa och hamnat på land.  

Extraordinär händelse 
Med extraordinär händelse2 avses en händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 

Ansvar 
Vid ett oljeutsläpp till sjöss ansvarar staten för genomförandet av miljöräddningstjänst. 
Uppdraget att genomföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss har Kustbevakningen. När 
oljeutsläppet till sjöss når kommunalt ansvarsområde ansvarar kommunen för hanteringen av 
oljan.  
 
Olja som hotar att nå land (öar inräknat) betraktas normalt som skäl till räddningstjänst, då 
händelsen kräver ett snabbt ingripande. Kommunens räddningstjänst svarar för bekämpning i 
strandzonen, i kommunala hamnar samt andra eventuella ansvarsområden som pekats ut och 
som inte är på land. När oljan nått land och skadan inte kan förvärras betraktas situationen inte 
längre som räddningstjänst utan sanering. Då övergår ansvaret för hanteringen av oljan, 
saneringsinsatsen, till samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun. 
 
Ansvaret för hanteringen av ett oljeutsläpp till sjöss kommer under en del av oljehändelsen 
involvera tre aktörer som alla har ett ansvar att bedriva oljeskyddsarbete. En framgångsfaktor, 
som identifierades efter oljepåslaget 2017, är att samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta 
initiativet under oljehändelsens inledande period genom att agera proaktivt och vidta åtgärder i 
samarbete med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän och Kustbevakningen innan oljan når 
land. Exempel på proaktiv åtgärd från samhällsbyggnadsförvaltningen skulle kunna vara att 
belägga en viss kuststräcka med strandduk som utifrån Kustbevakningens driftprognos befaras 
drabbas av oljepåslag. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en 
oljehändelse. 
 

Krisledningsnämnden 
Om en inträffad oljehändelse bedöms vara en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden 
aktiveras efter beslut av dess ordförande. Krisledningsnämnden övertar då den ordinarie 
nämndens ansvar och fattar beslut av normativ karaktär. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, genom förvaltningschefen och dennes ledningsgrupp, ansvarar 
för att: 
 
Före en oljehändelse 

• Lysekils kommuns oljeskyddsplan är känd för berörda funktioner inom den kommunala 
organisationen. 

• Nyckelfunktioner inom den egna förvaltningen har rätt kompetensnivå inom oljeskydd. 

                                                                 
2 1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 
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Under en oljehändelse3 

• Leda oljesaneringsarbetet inom Lysekils kommun från första larm om förväntat 
oljepåslag till att saneringsinsatsen anses avslutad. I ledningen av oljesaneringsarbetet 
ingår även ansvaret för krisinformation och arbetsmiljön för alla inom den interna 
saneringsorganisationen4. 

• Samverka med övriga aktörer involverade i oljehändelsen inom Lysekils kommun. 
• Samverka med grannkommuner, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och övriga 

externa aktörer involverade i oljehändelsen. 
 
Efter en oljehändelse 

• Utvärdera saneringsarbetet. 
• Säkerställa att Lysekils kommun ansöker om ekonomisk ersättning för saneringsarbetet 

hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Nämnden ansvarar för att följa upp förvaltningens oljeskyddsarbete före, under och efter en 
oljehändelse. 
 

Miljöenheten i mellersta Bohuslän 
Miljöenheten i mellersta Bohuslän ansvarar för tillsynen av saneringsarbetet vid ett inträffat 
oljepåslag och utgör den instans som bedömer och beslutar, när ett oljedrabbat område är 
tillräckligt rent och när en saneringsinsats kan avslutas. 
 

Svenska krishanteringssystemets grundläggande principer 
Nedan nämnda principer är en av utgångspunkterna i utformningen av denna oljeskyddsplan. 
De är viktiga att känna till i samverkan med andra aktörer både före, under och efter exempelvis 
en oljehändelse. 

Ansvar 
Den som ansvarar för en verksamhet i vardagen har samma ansvar vid en samhällsstörning. 

Närhet 
En samhällsstörning ska hanteras så nära händelsen som möjligt, där kunskapen om aktuella 
förhållanden är som störst. 

Likhet 
Samma principer och organisation i vardag som vid en samhällsstörning. 

Utökad ansvarsprincip 
Alla offentliga aktörer har ansvar och skyldighet att samverka och stödja andra aktörer. Detta 
kallas ibland för den utökade ansvarsprincipen. 
  

                                                                 
3 Vid en inträffad oljehändelse ska samhällsbyggnadsförvaltningen organisera sig enligt 
förvaltningens krisledningsplan. 
4 När extern aktör (upphandlad saneringstjänst) är aktiverad ansvarar den för den egna 
arbetsmiljön. 
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Egen förmåga 
Tidsperiod 14 dagar 
Lysekils kommun ska ha förmåga att i egen regi bedriva oljeskyddsarbete upp till 14 dagar. 
Under dessa 14 dagar ska kontakt tas med upphandlad aktör för övertagandet av det operativa 
saneringsarbetet.  
 
Under hela oljehändelsen, det vill säga från första larmet och fram till dess att Miljöenheten i 
mellersta Bohuslän beslutar att det oljedrabbade området inte kräver ytterligare sanering, har 
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för att leda saneringsarbetet. Ledningen av 
saneringsarbetet ska ske genom kontinuerliga direktiv till den operativa 
saneringsorganisationen och genom uppföljning av deras utförda arbete. 
 

Ledord 
Kommunens arbete med en skarp oljehändelse ska kännetecknas av ledorden proaktivitet, 
ansvarstagande och tillsammans. 

Proaktivitet 
Med proaktivitet menas att kommunen ska agera på tidiga signaler om risk för oljepåslag och 
utifrån aktuell lägesbild vidta lämpliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av 
ett oljepåslag. 

Ansvarstagande 
Sveriges kommuner har en nyckelroll för beredskapen för oljesanering i strandzonen, då 
de ansvarar för både räddningstjänst (enligt lag) och sanering (enligt praxis).  

Tillsammans 
Vid krishantering ska arbetet alltid kännetecknas av ett helhetsperspektiv. Det är en 
framgångsfaktor att kontinuerlig samverkan sker internt och externt med involverade aktörer i 
syfte att skapa en gemensam inriktning av insatsen och samordna krishanteringsåtgärderna.  
 

Saneringsorganisation 
Organisationsbilden nedan visar organisationen de inledande 14 dagarna av en oljehändelse. 
Övrig tid kommer grupperna inringade med gul ram att utgöras av en extern aktör (upphandlad 
oljesaneringstjänst). 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens 
krisledningsgrupp

Saneringsgrupp/-er Båt Saneringsgrupp/-er Fastland Logistikgrupp

Saneringsledare Kriskommunikation
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Kompetenskrav 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Minst tre medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha genomgått samtliga fyra 
steg i utbildningen oljeskadeskydd som Räddsam VG5 upphandlade 2019. Medarbetarna utgör 
då saneringsledare och expertstöd i samhällsbyggnadsförvaltningens krisledningsgrupp. 
 
Miljöenheten i mellersta Bohuslän 
Medarbetare vid Miljöenheten i mellersta Bohuslän ska genomgå de utbildningssteg i 
oljeskadeskydd, genom Räddsam VG, som är avsedda för länets miljöenheter. Antalet 
medarbetare inom Miljöenheten i mellersta Bohuslän som ska ha denna kompetens beslutas av 
miljöchef.  

Saneringsutrustning 
För att ha en egen förmåga till oljeskyddsarbete ska saneringsmaterial i form av länsor och 
strandduk med tillhörande komponenter finnas gripbara med kort varsel. Mängden länsor och 
strandduk som ska finnas gripbara beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid beslutsfattande 
bör förvaltningen ta hänsyn till den bedömning som Miljöenheten i mellersta Bohuslän och 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän gjort gällande just mängden material. 
 

Saneringsarbetet 
Prioriteringar 
Prioriteringar under pågående saneringsarbete görs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd 
med Miljöenheten i mellersta Bohuslän. Prioriteringar ska göras utifrån lokala förutsättningar, 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps rekommendationer i ”Kommunens 
oljeskadeskydd” samt webb-verktyget ”Digital Miljöatlas6”. 
 

Övrig vägledning i saneringsarbetet 
Under saneringsarbetets gång finns stödmaterial och vägledningar i pärmen ”Kommunens 
oljeskadeskydd”. Innehållet är framtaget av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) och är riktat till Sveriges kustnära kommuner. Pärmens innehåll finns på MSB:s 
webbplats samt i utskrivet exemplar hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Mallarna för den 
dagliga dokumentationen som finns i pärmen ska användas av samtliga som är involverade i 
saneringsarbetet. 
 

Tillhörande rutiner 
Rutinbeskrivningar eller motsvarande dokument som är nödvändiga i förberedande syfte 
fastställs av den berörda verksamhetens chef. 
  

                                                                 
5 Räddsam VG är en samverkansorganisation för räddningstjänsterna i Västra Götalands län 
med den uttalade ambitionen att ”Genom samverkan verka för ett säkert och tryggt Västra 
Götaland med förmåga att hantera det oönskade”. 
6 Digital Miljöatlas är ett webbaserat kartverktyg som förvaltas av länsstyrelserna och innehåller 
information om prioriterade områden, strandtyper, riksintressen med mera. 
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Samverkande aktörer 
Lysekils kommun, genom samhällsbyggnadsförvaltningen, kommer att samverka med ett stort 
antal aktörer i samband med en oljehändelse. Nedan omnämns några av de mest primära 
samverkansaktörerna. 
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Kommunalförbund med ansvar för räddningstjänstuppdrag i medlemskommunerna Lysekil, 
Munkedal och Uddevallas.  
 
Sedan maj 2019 har Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) inlett ett samarbete med 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) om en gemensam operativ systemledning. 
Det innebär att den kommunala räddningstjänstens systemledning (inre befäl och 
räddningschef i beredskap), som utgör normativt och strategiskt stöd åt räddningsledaren på 
skadeplats, är placerad i ledningscentralen i Trollhättan. I händelse av omfattande och 
långvariga skadehändelser eller olyckor, kan systemledningen behöva anpassas och optimeras 
utifrån rådande läge. Exempelvis genom representation eller tillfälligt besök i kommunens lokalt 
upprättade stab. 
 

Kustbevakningen 
Statliga myndighet med ansvaret att utföra statlig miljöräddningstjänst till sjöss. Deras 
ledningsfunktion är placerad i Göteborg. 
 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Kommunernas tillsynsmyndighet inom krisberedskap och civilt försvar. Kommuner inom länet 
är skyldiga att rapportera till Länsstyrelsen i samband med att kommuner aktiverar sin 
krisledningsorganisation.  
 
Länsstyrelsen har ett regionalt geografiskt områdesansvar och därmed ansvaret att skapa 
samordning och inriktning när fler än en kommun är involverade i exempelvis en oljehändelse. 
 

Försvarsmakten 
Vid sidan av sina militära uppgifter, att försvara landet mot väpnat angrepp, har 
Försvarsmakten även en roll vid hanteringen av kriser i fredstid. Vid en oljekatastrof kan 
Försvarsmakten främst komma att stödja samhället med resurser i form av personal och 
materiel (exempelvis fartyg, utrustning, skyddskläder m.m.). 
 

Svenska Sjöräddningssällskapet  
Har 71 räddningsstationer och fler än 230 räddningsbåtar, som bemannas av cirka 2 200 
frivilliga sjöräddare, längs våra kuster och i våra största sjöar. Svenska sjöräddningssällskapet 
har även 26 miljösläp strategiskt placerade runt Sveriges kust varav ett miljösläp är placerat i 
Valbodalen i Lysekil. Insatstiden för dessa miljösläp är 30 minuter efter begäran från 
Kustbevakningen eller kommunal räddningstjänst. 
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Bilaga 
Som bilaga till detta dokument finns ”Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss”. Den 
utgör ett komplement till kommunens lokala plan och utgör en gemensam grund för norra 
Bohuslän vid större oljeutsläpp. Kommunens saneringsarbete ska dock alltid ha sin 
utgångspunkt i den lokala planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Postadress: 453 80 LYSEKIL   Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44  
Tel: 0523-61 30 00  E-post registrator@lysekil.se  
Webbplats: lysekil.se 
 

Tänk på miljön innan du skriver ut 

mailto:registrator@lysekil.se
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