Avtale
mellom Sysselmannen på Svalbard

(SMS)

og
Avinor , Svalbard lufthavn (LYR)
vedrØrende
vakt og beredskapsordning for akutt oljevernberedskap

på Svalbard

1. Avtaleparter
Denne avtalen er inngått mellom Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Avinor, Svalbard
lufthavn (LYR) vedrørende vakt-, beredskaps- og tilsynsordning for akutt oljevernberedskap
for Svalbard. Likelydende avtale er inngått mellom SMS og Store Norske Spitsbergen
Kulkompani as (SNSK), Svalbard Samfunnsdrift as (SSD) og Kings Bay AS (KB).

2. VaktSMS skal
-

og beredskapsordning
sørge for å etablere en vakt- og beredskapsordning som sikrer at:
meldinger om akutt forurensning kan mottas hele døgnet
de styrker som er knyttet til beredskapsordningen kan mobiliseres på kort varsel i
henhold til varslingsplan

SMS er også ansvarlig for at det til enhver tid er utpekt en tilsynsmann som skal føre tilsyn
med det statlige beredskapsdepotet i Longyearbyen. Stedfortreder for tilsynsmannen utpekes
blant depotstyrken.
LYR skal sørge for at:
• det til enhver tid er registrert 3 navngitte personer fra LYR som innsatspersonell til
beredskapsordningen
• det blant innsatspersonellet ( 10 fra SNSK , 2 fra KB, 5 fra SSD og 3 fra Avinor ) pekes ut
en leder og en nestleder
• en oppdatert liste over innsatspersonell skal til enhver tid inngå som del av
"Beredskapsplan mot akutt oljeforurensning på Svalbard"
• personell som er tilstede ved mottak av varsel uten opphold skal møte på det statlige
depotet, laste opp utstyr og følge kjøretøy/fartøy til sted hvor innsats skal foregå. Slik
innsats kan vare inntil 10 døgn fra varsel mottas til personellet er hjemme igjen.
For deltakelse i aksjoner hvor partene ikke er skadevolder betales personellet godtgjørelse i
henhold til avtale inngått mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og Norsk
Kommuneforbund / Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) lik tilsvarende ordning på
fastlandet.
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3.Materiell
Det er en forutsetning for avtalen at Kystdirektoratet eier og sørger for nødvendig innkjøp,
komplettering og vedlikehold av materiellet på depotet i Longyearbyen. Mindre reparasjoner
og vedlikehold av materiellet utføres av tilsynsmannen i henhold til instruks.
Avtalepartnere skal også kunne bruke utstyret ved det statlige depotet i Longyearbyen under
forurensningsituasjoner de selv er ansvarlige for. Utleieprisen fastsettes til 50% av normalpris
for bruk av statlig beredskapsutstyr; jf. til enhver tid oppdatert prisliste over dette i
Kystdirektoratet. Reparasjoner, rengjøring og tap av utstyr dekkes fullt ut av den som har
brukt det.
Kystdirektoratet skal så snart som mulig orienteres om mobilisering og bruk av utstyr.
Ved utleie av utstyr i forbindelse med forurensning som ikke skyldes SMS eller øvrige
avtalepartnere skal skadevolder belastes full leie.

4. Øvelser og kurs
Kystdirektoratet er ansvarlig for at det blir gjennomført kurs og øvelser for personell tilknyttet
beredskapsordningen ved det statlige depotet i Longyearbyen. Under aksjoner og øvelser er
det leder/nestleder for beredskapsstyrken som har det operative ansvaret. Ved aksjoner som
ledes av Sysselmannen inngår leder av depotstyrken som fagsjef i skadestedsleders stab.
Personell som inngår i beredskapsordningen kan pålegges inntil 10 dager opplæring /Øvelser
0
pr. ar.
Ved kurs/Øvelser for beredskapsstyrken utenfor Svalbard, og ved kurs/Øvelser på Svalbard i
regi av Kystdirektoratet, dekkes alle utgifter av Kystdirektoratet med unntak av tapt
arbeidsfortjeneste. Ved eventuelle egne øvelser dekker partene selv alle utgifter inkludert tap
og skade på utstyr fra det statlige depotet i Longyearbyen.

5. Revisjon og oppsigelse
Avtalen kan gjennomgås og revideres av representanter for SMS og LYR ved behov.
Avtalen kan sies opp med ett års varsel.

6. Ikrafttreden
Denne avtalen trer i kraft når den er underskrevet av begge parter

Longyearbyen den 02-11

A«/

Å/I

for SMS
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