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Øvelse responstid IUA 2017 - resultater

Oppfølging etter kontroll av responstid

Den kommunale beredskapen mot akutt forurensning er organisert i 32 regioner, der kommunene 

samarbeider i de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA). Kravene til den

kommunale beredskapen er gitt i forurensningslovens § 43 og 44, samt §§ 46 og 47. Miljødirektoratet 

har stilt nærmere krav til beredskapen mot akutt forurensning i egne vedtak til kommunene og ved 

godkjenning av den interkommunale beredskapsplanen.

Miljødirektoratet gjennomførte en kontroll av responstiden i de interkommunale utvalgene den 

8. februar 2017. Responstiden er i denne sammenheng den tiden det tar IUA å samles i 

aksjonssentralen med minst fire medlemmer der leder eller nestleder i IUA er inkludert. 

I tillegg ble det kontrollert at telefonnummer og e-post adresse for kontaktpunktene i regionene 

stemte med det regionene har oppgitt til Miljødirektoratet og Kystverket.

Øvelsen ble lagt opp med varsling til regionenes kontaktpunkt på telefon, og varslingen ble skriftlig 

bekreftet på e-post. Regionene skulle deretter sjekke responstiden for ankomst i aksjonssentralen 

for de ulike medlemmene i IUA. Tilbakemeldingen fra regionene skulle skje ved å fylle ut de 

nødvendige rubrikker i e-posten Miljødirektoratet sendte hvert kontaktpunkt og så returnere denne 

til Miljødirektoratet. Responstiden regnes som tidsintervallet fra e-post med varsling av øvelsen 

mottas hos kontaktpunktet til det enkelte medlem kunne møte i aksjonssentralen den aktuelle 

dagen. 

Resultatene viste at 24 regioner kunne møtes innen 1 time og dermed innenfor en god responstid, 

fem regioner hadde en akseptabel responstid mellom 1 – 2,5 timer, mens tre regioner hadde lengre 

responstid enn 2,5 timer. Resultatene fra øvelsen er vist i den vedlagte tabellen. 

Øvelsen var i år lagt til samme dag som IUA-lederseminaret i Bodø. Mange av de sentrale personene 

i IUA, og som også er sentrale under innsatser, var samlet her. Det er positivt at de fleste IUA 

likevel kommer innenfor en god eller akseptabel responstid. Det viser at organisasjonen er robust og 

kan igangsette innsatser selv om en del av nøkkelpersonellet ikke er tilgjengelig. Vi legger til grunn 
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at de som denne gang hadde en responstid over 2,5 timer, går gjennom årsakene til dette og gjør de 

endringer som er nødvendig for å forbedre responstiden.   

For Miljødirektoratet, Kystverket og andre som trenger å varsle IUA om en hendelse med akutt 

forurensning, er kontaktpunktet som regionen oppgir avgjørende for en rask og effektiv varsling. All 

varsling skal skje på telefon slik at telefonnummeret til kontaktpunktet må være tilgjengelig og 

betjent hele døgnet og hele året. De som betjener varslingstelefonen, må ha god kjennskap til den 

interkommunale beredskapen mot akutt forurensning og må kjenne spesielt godt til 

varslingsrutinene. 

Miljødirektoratet oppfordrer regionene til å opprettholde og, hvis mulig, ytterligere forbedre 

responstiden fremover. Vi anser med dette oppfølgingen etter varslingskontrollen som avsluttet.

Hilsen

Miljødirektoratet
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