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Varsling og rapportering av akutt forurensning eller fare for akutt 
forurensning 
 
Instruks for brann- og redningsvesen og 110-sentraler 
 

1. Innledning: 
Regelverket for varsling av akutt forurensning er hjemlet i forurensningsloven § 39. På 
bakgrunn av dette ble varslingsforskriften1 utarbeidet og trådte i kraft i 1993. I henhold til 
forskriftens § 4, kan Kystverket, som forurensningsmyndighet, utarbeide et system for 
viderevarsling. Denne instruks er en oppfølging av dette. 
 
Skriftlig varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning til Kystverket gjøres 
gjennom rapporteringsløsningen, BRIS. Dette er beskrevet i punkt 4 nedenfor. I punkt 3 
beskrives hvilke hendelser som også skal varsles umiddelbart per telefon til Kystverket. 
 
 

2. Mottak av varsel  
Brann- og redningsvesenet/110-sentralene skal i henhold til varslingsforskriften § 4, første 
ledd varsles om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra landbasert 
virksomhet.  
 
Dette kan være varsel fra: 

• industrien  
• kjøretøy  
• publikum  
• andre landbaserte kilder  

 
Varselet kan omfatte utslipp til:  

• sjø og/eller vassdrag  
• luft  
• grunnen  
 

Brann- og redningsvesenet/110-sentralene må være forberedt på å motta varsel om andre 
hendelser som ikke er nevnt over, men som omfattes av varslingsforskriften. 
 

3. Viderevarsling 

Når Brann- og redningsvesenet/110-sentralen har mottatt varsel, som nevnt i punkt. 2, skal 
det varsles lokalt slik at nødvendig innsats for å bekjempe forurensningen kan iverksettes 
så raskt som mulig. I tillegg skal politiet alltid varsles.  
 
Brannvesenet/110-sentralene skal i henhold til denne instruksen varsle Kystverket per 
telefon (33 03 48 00) ved følgende hendelser: 

 Større forurensningshendelser og -ulykker. 
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Side 2 

 Større naturhendelser som kan eller vil føre til akutt forurensning 

 Større hendelser med stor forurensningsfare. 

 Mindre utslipp som berører spesielt sårbare områder som eksempelvis 
verneområder, drikkevann og lignende  

 Dersom assistanse fra Kystverket er nødvendig – både i form av materiell, 
rådgivning og annet.  

 Hendelser som kan antas å føre til en viss grad av medieoppmerksomhet ut over 
lokalpressen  
 

 
Dersom det er i tvil om hendelsen er av en slik størrelse eller karakter at varsling til 
Kystverket per telefon er nødvendig, skal varsling gjennomføres. 
 

4. Rapportering 
 
Hendelsen skal rapporteres gjennom rapporteringsløsningen, BRIS. Ved akutt forurensning 
eller ved fare for akutt forurensning skal det i BRIS krysses av for akutt forurensning. 
Kystverket vil da få oversendt rapporten når denne er godkjent av Brann- og 
redningsvesenet. Det er svært viktig at rapportering blir gjennomført. 
 
Ved hendelser som nevnt i punkt 3, og andre hendelser det er nødvendig at Kystverket 
mottar umiddelbar varsling av, skal Kystverket i tillegg til rapporteringsskjema varsles per 
telefon.   
 
For hendelser som håndteres uten Kystverkets involvering, benyttes rapporteringsskjema i 
all hovedsak til statistikk.  
 
Ved spørsmål, kan Kystverket kontaktes på: 
E-post: vakt@kystverket.no Telefon 33 03 48 00. 
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