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Presentation  

• Verksamhetslogik för NSO 

• Presentation av NSO:s företrädare 

• Roller och ansvar inom oljeskadeskyddet – vilka ben står NSO på?  



Verksamhetslogik för NSO 

• Tydlighet, samsyn och överblick av 

verksamheten – hur hänger ihop?

• Förenklad verklighet – fokus på 

aktiviteter, prestationer och effekter 

• Utgångspunkt för prioriteringar, 

analys, uppdragsbeskrivning m.m.

Ekonomistyrningsverket: En metod för alla myndigheter 

Särskilt lämpligt för komplex, långsiktig verksamhets-

planering och myndighetsövergripande samverkan. 

Länk till vägledning: 
https://www.esv.se/contentassets/147db303c0ee4b8f8bd79f9bf2155d91/2016-

31-vagledning-verksamhetslogik.pdf

https://www.esv.se/contentassets/147db303c0ee4b8f8bd79f9bf2155d91/2016-31-vagledning-verksamhetslogik.pdf
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Prestation Effekt kort, medel och lång siktInflöde Aktivitet

Expertstöd

Agerar referensgrupp

Gemensamma projekt

Omvärldsbevakar

Upprättar Nationell 

samverkansgrupp för 

oljeskadeskydd (NSO)

Aktörer anpassar sin 

verksamhet och initierar 

utveckling tillsammans med 

andra till de gemensamma 

prioriteringar som strategin 

anger

Minimera 

miljöskada och 

skada på andra 

samhällsvärden

Strategidokument

• Riskbild

• Strategi/underlagsrapport

• Handlingsplan

Tydliggör riskbild, 

inriktning, 

prioritering

Aktörssamverkan och 

nationella strategier 

för området sedan 

1980 talet

Planerar och samordnar 

nationell process

Planerar konferens

Tar fram underlag till 

strategidokument

Aktörer är informerade 

om utvecklingen 

Stärker aktörsnätverk 

och samverkan 

Aktörer förstår 

riskbilden, inriktningen 

och prioriteringen

Beslut fattas som beaktar behov 

inom oljeskadeskyddet 

Internationell samverkan

Värdegrund inom NSO: 
öppen, lyhörd och inkluderande 

Årlig konferens

Samordnar utveckling 

inom området

Skapar mötesplats för 

aktörerna

Förmedlar kunskap och 

utveckling inom 

området 

Tydliggör konsekvenser för 

oljeskadeskyddet av olika beslut

Aktörer tar del av 

strategidokument
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MSB:s olika roller 

• Samordning och strategisk planering

• Bl.a. NSO, HELCOM, nationellt dricksvattennätverk

• Tillsyn av kommunal räddningstjänst enligt LSO 

• Ersättning till kommuner enligt LSO

• Utbildning i oljeskadeskydd

• Praktiskt stöd t.ex. ”kommunpärm”, RIB m.m. 

• Operativ roll 

• Tjänsteman i beredskap (TIB)

• Beredskap för stöd till räddningstjänst 

• Inriktning och samordning

• Nationell lägesbild 

• Krisinformation.se – kommunikation till allmänheten

• Presstjänst 24/7

• Förstärkningsresurser 

Oljeskydd

Samverkan och ledning 
Bild: Prestige, 2002 

Spanien/Portugal m.fl.

https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/oljeskadeskydd/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/forstarkningsresurser/oljeskydd/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/forstarkningsresurser/samverkan-och-ledning/
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Lägesbedömning

• Rapportering

• Pejling

• Stabilitet

• Hjälpbehov

Plan

• Externa 
förhållanden

• Skyddad plats

• Bärgningsplan

Beslut

Genomförande

• Ansvar

• Beredskap

Transportstyrelsen ansvarar för fartyget



NATURVÅRDSVERKET

 Ansvarar för oljeskadat 
vilt (terrestra djur och 
fåglar, inklusive sjöfåglar)

 Ansvarar för frågor som 
rör jakt

 Vi samarbetar med övriga 
myndigheter i flera olika 
frågor



Miljöräddning till sjöss

När ett utsläpp av olja sker till havs eller i de 

stora insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren

Kustbevakningen är ständigt i beredskap 

med miljöskyddsfartyg och flygplan för 

havsövervakning. 

Vid ett utsläpp till sjöss jobbar 

Kustbevakningen för att stoppa läckaget av 

olja och andra farliga ämnen, förhindra att 

utsläppet sprider sig och ta upp så mycket 

som möjligt ur vattnet innan det når land.

Det är mer tids- och kostnadseffektivt att ta 

upp olja till havs än att ta upp den när den 

nått land. 



Länsstyrelsens uppdrag/ansvar oljeskadeskydd 

Marinekolog 

anna.dimming@lansstyrelsen.se
Brandingenjör

lars.persson@lansstyrelsen.se

Förebyggande arbete - Regionala oljeskyddsplaner, stödja/samordna kommunerna i 

framtagande av lokala oljeskyddsplaner, övning, utbildning, 

Digital miljöatlas på Länsstyrelsens server 

Under ett oljeutsläpp - Länsstyrelsen verkar för samordning och samverkan vid 

(räddningstjänstfas, saneringsfas) ett oljeutsläpp genom Länsstyrelsens geografiska områdesansvar, vilket 

bland annat innebär:

• Samordna insatser av berörda aktörer (både beredskap och miljö).

• Sammanställa en samlad regional lägesbild (samverkanskonferenser).

• Verka för att informationen till allmänheten och massmedia samordnas.

Efter ett oljepåslag - Verka för samordning och samverkan för berörda aktörer inom 

(saneringsfas) saneringsarbetet (och efterföljande ersättningskrav)

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=e00b68a27e474926930a2197683733ea


Kommunala perspektivet

Kommunerna ansvarar för räddningstjänst på land och i kommunalt 

vatten. Räddningsinsats när olja fortfarande är lös eller riskerar att komma 

lös. 

Kommuner ansvarar också enligt praxis för sanering på kommunal mark 

om inte förorenaren eller markägaren kan ta ansvaret och genomföra 

sanering på lämpligt sätt. 

Skillnad lagstiftningsmässigt avseende befogenheter och möjligheter. 



• Jonas Pålsson

• Bevarande, restaurering 

och hållbart nyttjande av 

sjöar, vattendrag, hav och 

fiskeresurserna

• Miljöpåverkan

• Miljöövervakning

• Åtgärder

• EU

• HELCOM

• OSPAR



Kontakta oss!  

Sonja Dobo, MSB (sammanhållande)

Hulda Winnes, Sjöfartsverket 

Tomas Åström, Transportstyrelsen

Gustav Björnstad, Naturvårdsverket

Jonas Pålsson, Havs- och vattenmyndigheten

Jelena Savic och Cesar Vallin, Kustbevakningen

Lars Persson och Anna Dimming, Länsstyrelserna

Samuel Andersson, kommunperspektivet


