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Pålegg om å gjennomføre tiltak - ifm utslipp av ca 2800 liter hydraulikkolje 
hos Aker Solutions - Eigersund kommune - Rogaland Fylke - Landsak 
Kystverkets beredskapssenter viser til hendelse meldt inn fra Politiet i Sør-Vest og 110 
Sør-Vest angående utslipp av ca 2800 liter hydraulikkolje hos Aker Solutions i Egersund og 
svar på pålegg fra Aker Solutions v/ Audun Pedersen, hvor det fremkommer at Mærsk 
Drilling ved Offshore Installation Manager for Mærsk Inspirer er rette adressat for dette 
pålegget. 

Kystverkets beredskapssenter pålegger Mærsk Drilling å iverksette nødvendige tiltak for å 
hindre at forurensning inntrer og å stanse, fjerne eller begrense virkningene av 
forurensning som har inntrådt. Dette inkluderer å etablere beredskap dersom det er fare for 
forurensning. Videre pålegges det å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge 
av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den.  
 
Tiltak som skal iverksettes inkluderer, men er ikke begrenset til: 
 

 Kartlegging av miljøkonsekvenser/miljøpåvirkning 
 Fjerne forurensede masser og eventuelle gjenværende oljerester på skadestedet 

og omkringliggende områder, og levere til godkjent mottak  
 Dokumentere at det ikke er restforurensning i grunnen og i nærliggende områder 

som kan ha blitt berørt av utslippet 
 
Fremleggelse av plan og opplysninger 
Kystverkets beredskapssenter skal forelegges en handlingsplan for de tiltak som 
iverksettes og den videre håndtering av hendelsen. Handlingsplanen skal inneholde en 
spesifisert tidsplan for gjennomføring av tiltakene.  
 
Videre skal vi ha følgende informasjon: 
 

 Hendelsesforløpet 
 Mengde hydraulikkolje, dersom det ikke samsvarer med det som er meldt inn fra 

Aker Solutions 
 Eventuelt andre typer stoff og mengde, dersom det ikke samsvarer med det som er 

meldt inn fra Aker Solutions 
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 Forurensningens utbredelse, dersom det ikke samsvarer med det som er meldt inn 
fra Aker Solutions 

 Tiltak som er utført for å begrense og fjerne forurensningen 
 
Planen skal sendes til vakt@kystverket.no. innen mandag 01.07.19 kl 1500 
 
Iverksatte tiltak 
Myndighetene kan iverksette tiltak på vegne av ansvarlig forurenser og kreve ansvarlig 
forurenser for de utgifter som påløper i forbindelse med gjennomføring av tiltakene. 
Gjennomføring av iverksatte tiltak vil fortsette inntil den ansvarlige selv sørger for 
tilstrekkelige tiltak eller situasjonen er avklart. 
  
I tillegg har lokale myndigheter ved kommunen iverksatt nødvendige tiltak. Disse kan 
fremme eget krav om dekning for sine kostnader overfor forurenser. 
 
Hjemmel og vurdering 
Samferdselsdepartementet er statlig myndighet når det gjelder akutt forurensning. 
Myndighet og ansvar er delegert til Kystverket i medhold av lov av 13. mai 1981 nr. 6 om 
vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 81 og ved forskrift av 27. april 
2012 nr. 369 videredelegert til Kystverkets beredskapssenter. 
 
Hendelsen utgjør akutt forurensning jf. forurensningsloven §§ 38 og 6. 
 
Det følger av forurensningsloven §§ 7 og 46 at den ansvarlige for forurensningen, eller fare 
for forurensning, har plikt til å iverksette tiltak for å hindre forurensning eller begrense 
skadeomfanget ved forurensning. Kommunen har en subsidiær tiltaksplikt og Kystverkets 
beredskapssenter yter nødvendig bistand. Ved større hendelser kan Kystverket helt eller 
delvis overta ledelsen av arbeidet. 
 
Kystverkets beredskapssenter kan som forurensningsmyndighet ved akutt forurensning gi 
pålegg til den ansvarlige i medhold av § 7 fjerde ledd.  
 
Tiltak som innebærer undersøkelser og overlevering av plan og andre opplysninger er 
hjemlet i henholdsvis forurensningslovens § 49 (opplysningsplikt) og § 51 (pålegg om 
undersøkelse) 
 
Hjemmel til å iverksette tiltak 
Myndighetene kan som forurensningsmyndighet iverksette tiltak på den ansvarliges vegne. 
Hjemmelen til direkte gjennomføring er forurensningsloven § 74 første og andre ledd. 
Vilkårene er at utstedelse av pålegg kan medføre at iverksettelse av tiltakene forsinkes 
eller det er uvisst hvem som er den ansvarlige, jf. annet ledd, eller at den ansvarlige ikke 
etterkommer pålegg gitt i medhold av § 7, jf. første ledd.  
 
Alle tiltak som iverksettes av myndighetene anses som direkte gjennomføring av den 
ansvarliges tiltaksplikt, jf. forurensningsloven § 74. Myndighetene vil kreve refusjon for 
utgifter som påløper i forbindelse med gjennomføring av tiltak, jf. § 76. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kystverkets hovedkontor. Klagefristen er tre uker fra den dag 
dette brevet er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. En 
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eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. 
Klagen bør begrunnes og skal sendes Kystverkets beredskapssenter. 
 
Med de begrensninger som følger av forvaltningsloven har partene rett til å gjøre seg kjent 
med sakens dokumenter. Vi vil på forespørsel gi nærmere opplysninger om dette 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Willie Holbu 

 
 
 
 
Ketil Lorentzen 

vaktleder vakthavende 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 

Aker Solutions v/ Audun Pedersen    
Aker Solutions v/ Ernst - Guttorm Jacobsen    
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER 
Kystverkets beredskapssenter    
Eigersund kommune    

 
 
Vedlegg: 
 
 
 


