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Sak; Ny oljevernberedskapsstruktur i Kystverket – nedleggelse av fremskutte 
beredskapskontorer i Bergen, Ålesund og Kabelvåg svekker oljevern og 
kystvern og er ikke redegjort for i Høringsrunden.

Norges Miljøvernforbund(NMF) krever at de nevnte kontorene opprettholdes 
og at fokuset på oljevernberedskap styrkes ytterligere og at distriktene som 
kjenner på hvor skoen trykker prioriteres. NMF frykter statsråden er 
mangelfull informert i denne saken. 

NMF mener nedleggelsen vil øke sjansen for et større oljeutslipp opp mot 
300 000 tonn råolje all last ut, (max tonnasje på Sture/Mongstad) og redusere 
evnen til å håndtere dette.

 



NMF har siden stiftelsen i 1993 og før det jobbet tungt og kontinuerlig med å styrke oljevernet 
langs våre lange kyststripe. Beredskapen er tuftet på økonomi og at en idag dessverre ikke kan ta 
høyde for at alle typer hendelser. Forebygging må være viktig, menneskelig faktor er  slik NMF ser 
det svært viktig. 

NMF venter fremdeles på den store smellen som vil asfaltere til Vestfjorden/Troms, 40
000 tonn råolje ut. 

Kystdirektør Vik feil mann i jobben 
Norges Miljøvernforbund(NMF) er sterkt bekymret for utviklingen vi ser i Kystverket nå under den 
nye Kystdirektøren. NMF var i forkant av ansettelsen av Vik i 2018 i dialog med SD om justering 
av teksten i stillingsutlysningen da ingen krav til maritim bakgrunn /utdanning var ansett som viktig
nok til at det var en del av «krav spesifikasjonen». SD nektet  å etterkomme NMFs anmodning.

NMF mener idag at Vik er feil mann på jobben da han ikke innehadde de egenskapene NMF og 
mange andre aktører mener er viktige i jobben som Kystdirektør. NMF mener videre at 
negliseringen av beredskapen er mulig fordi Vik og hans nærmeste i Ålesund ikke er kompetent til å
se de operative sidene ved beredskapen og dermed heller ikke utreder på dette. 

Beredskapseffekt på bortfall av kontorstrukturen i Bergen, Ålesund og 
Kabelvåg ikke redegjort for i høringsrunden

NMF erfarer at  det ikke er gjort en evaluering av hva det innebærer å flytte stillingene 
ved distrikskontorene til Horten ila 2 år fra jan 2021. NMF er kjent med at høringen er gått 
sin gang uten at dette temaet er redegjort for.  Det er meget kritikkverdig og må få 
konsekvenser for den prosess som nå pågår. NMF kan ikke selv ved en 
redegjørelse klare å se hvordan denne flyttingen kan gjennomføres samtidig som en 
opprettholder en helt nødvendig oljevern og havariberedskap. 

NMF er og informert om at tillitsvalgte for ansatte i Kystverket har hatt møte med 
statsråden om omorganiseringen.

Blir kontorene nedlagt er det snakk om at de ansatte da må drifte,vedlikeholde og etterse 
depotstruktur via en omfattende reisevirksomhet på opptil 70 -80 døgn årlig, noe som vil i 
seg selv være en stor belastning for de personene som utfører jobben.  Disse personene er 
det forventet av at er  «på» i jobben sin.  Det er ikke mulig med slik reisevirksomhet.

NMF erfarer at det heller ikke er regnet på noe økonomisk gevinst ved denne  delen av 
omorganiseringen. Det er faktisk ikke noe fornuft å spore som skulle ligge til grunn for 
denne flyttingen. NMF mener flyttingen vil øke sjansen for et større utslipp og 
redusere evne til å håndtere det.

Beredskapsavdelingen i Kystverket må vestover nå!!

NMF er opptatt av nærhetsprinsippet og den menneskelige faktor i de problemstillingene 
oljevernet og kystvernet håndterer og har derfor gjentatte ganger bedt Stortinget og sittende 
regjeringer om å flytte hele beredskapsavdelingen i Horten over fjellet til Vestlandet/ 



Bergen. Det vil gi en bruker effekt som er mye mer relevant enn idag da de store 
risikobildene stort sett befinner seg fra Stavanger til Kirkenes og ikke i Ytre Oslofjord.  

Istedet ser vi at ansatte og funksjoner på Kysten planlegges, uten å se på konsekvensene 
,sentralisert inn mot Horten og vekk fra de områdene de skal betjene.  Dette er uforsvarlig 
og svekker evnen til å opprettholde en god beredskap mot akutt forurensning, god 
depotstruktur og forusigbarhet når ulykken er ute. 

NMF er kjent med at depotutstyr i Kystverket sin regi har fått feilfunksjon grunnet 
manglende oppfølging og vedlikehold. Dette er alvorlig, vår lange kyststripe tatt i 
betraktning.

Beredskap i fare!!

Bekymringsfull utvikling på hendelser i følge Kystverket – økt trafikk på 
oljeterminaler og statlig slepeberedskap mindre kompetent

1. Våren 2019 havarerte Viking Sky nesten i fjæresteinene ved Hustadvika. Flaks 
hindret en katastrofe med tap av mange menneskeliv og olje ut. 

2. For et år siden overtok Sjøforsvaret den statlige slepeberedskapen, en avgjørelse 
NMF var imot da vi mener de blåkledde ikke har rett kompetanse til å bekle denne 
rollen. Det har  bl.a. utspring i mangelfull trening og opplæring samt kunnskap om 
«faget»

3. For to år siden varslet daværende beredskapsdirektør JM Ly om en bekymringsull 
utvikling langs kysten ifht hendelser der flaks ofte hindret større hendelser. 

4. Etter prognosene skal tanktrafikken øke opp på Mongstad ifb med åpningen av Johan
Sverdup feltet. Dette innebærer et større skadepotensiale på utslipp, mer alvorlige 
hendelser, mm.  NMF mener tilstedeværelse på vestlandet og langs kysten og den 
interaksjon dette innebærer med ulike aktører umulig kan gjenskapes fra et kontor i 
Ytre» Oslofjord.

5. Huller i beredskapen dokumentert 2018 ifht ventende tankskip utenfor Sture 
Mongstad  - hendelser må dekkes inn av område supplyskip fra Nordsjøen.

6. Manipulering av kommunikasjon rundt hendelser -Kystverket sentralt nedtoner 
alvorlige hendelser i vaktlogger. Søndagens hendelse med Wilson Parnu var meget 
alvorlig slik NMF vurderer det. 

NMF har tillit til at statsråden kjenner sin besøkelsestid , tar rede på det NMF anfører
og  sørger for å opprettholde kontorene i Bergen, Ålesund og Kabelvåg.
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