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Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje 
og andre kjemikalier og dekker sjø, land og vassdrag i Telemark. IUA-samarbeidet er en landsdekkende 
beredskap som bygger på de 31 etablerte interkommunale utvalg (regioner). Den kommunale 
beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og 
kjemikalieforurensning. I vår region er IUA Telemark et felles beredskapssamarbeid etter Kommuneloven med 
17 deltakerkommuner (Kommuner i tidligere Telemark fylke) 

 
 

OPPRYDNING AV PLASTPELLETS – TELEMARKSKYSTEN 
Det var fartøyet, Trans Carrier 23.02.2020 mistet ca. 13,2 tonn med plastpellet i Danmark. Plastpellet 
slapp ut pga. skade på en container. Plastpellet har spredd seg over et stort område i Norge, fra 
Halden til Tvedestrand og helt inn til Drøbak. Plastpelletene remobiliserer ved høyvann og 
situasjonsbildet kan endre seg raskt. Foreløpig har Kystverket dårlig oversikt over hvor pelletene 
befinner seg. Det er allerede gjort en stor innsats fra kommuner og frivillige organisasjoner med 
hensyn til registrering og oppsamling, men det antas at betydelig mengde forurensing er 
gjenværende. 
 
Den 7. mai 2020 mottok IUA Telemark følgende: «Pålegg til kommuner om å yte bistand – 
plastpellets i Oslofjorden» 
 
«Deres kommune pålegges med dette å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i 
kommunens beredskap etter forurensningsloven §§ 40-44. Kystverket vil spesifisere hvilke bistand 
kommunen skal yte gjennom aksjonsordre. Den videre kommunikasjonen mellom Kystverket og 
kommunen skal skje gjennom det IUA kommunen er deltager i.» 
 
Dette medfører at IUA Telemark skal lede den regionale strandrenseaksjonen innenfor den 
tidligere fylkesgrensen i Telemark. Oppdraget til IUA Telemark er å iverksette tiltak for å hindre og 
begrense skader på ytre miljø som følge av hendelsen. Dette vil gjøres i samarbeid med våre 
kystkommuner. I den innledende fasen gjøres det kartlegginger og man innhenter status i 
kommunene. Videre vil man rapportere til Kystverket og følge opp tiltak i samråd med sentrale 
myndigheter og andre relevante aktører. 
  
Kystverket har det overordnede ansvaret og skal lede arbeidet med å rydde strender for plastpellets i 
Oslofjordområdet og nedover Sørlandet, gjennom en statlig aksjon. Statlig aksjon innebærer at det er 
Kystverket, på vegne av staten, som organiserer håndteringen av en opprydningsaksjon. Kystverket 
beslutter dermed hvilke tiltak som skal iverksettes. Rederiet Seatrans Ship Management, som eier 
skipet kulene stammer fra, stiller sine ressurser til disposisjon og bidrar til gjennomføring av 
tiltakene. Kommunale og frivillige ressurser, styrt gjennom interkommunalt utvalg mot akutt 
forurensning i Telemark (IUA Telemark) er essensielle bidragsytere for å løse utfordringen. Den 
statlige aksjonen trådde formelt i kraft ved midnatt natt til fredag 7. mai 2020. 
 
IUA Telemark gjennomførte allerede i 7. mai befaringer og registreringer av plastpellets på 
Jomfruland som er definert som et prioritert område. Det vil bli gjort videre tiltak i dag (8. mai) for 
å rydde pellets i områder hvor det blitt gjort observasjoner. IUA Telemark vil videre dimensjonere 
og organisere sin innsatsorganisasjon etter størrelse og kompleksitet på aksjonen. 
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Kommunen har krav på vederlag fra staten for den bistand som ytes fra og med tidspunktet for 
beslutning om statlig aksjon, jf. forurensningsloven § 75 andre ledd. Staten yter vederlag for 
kommunens faktiske kostnader. Kostnadene som kreves refundert må dokumenteres. Kystverkets 
administrative veileder for kommuner og IUA beskriver hvilke dokumentasjonskrav Kystverket stiller 
og hvilke kostnader som refunderes. 
 
Vi trenger publikums bistand: 
Siden kulene ble oppdaget i midten av mars har berørte kommuner og Oslofjorden Friluftsråd 
allerede gjort en stor innsats, men det er mye som gjenstår. Først skal det kartlegges hvor 
plastkulene er å finne. IUA-er i berørte områder er nå i gang med å innhente informasjon fra 
kommunene. Fordi området for hvor kulene kan ha havnet er veldig stort, er IUA Telemark også 
avhengige av at observasjoner som gjøres av publikum meldes inn. Funn av plastkuler langs kysten av 
Oslofjorden eller nedover mot Sørlandet kan registreres. Vi gjør oppmerksom på at dette er en 
registreringsløsning for pellet knyttet til dette konkrete punktutslippet, ikke pellet fra tidligere 
utslipp. Hjelp oss med å få publikum til å registrere i linken nedenfor: 
 

Link til registreringsløsning 
 

 
Modell av drivbane for plastkulene. Illustrasjon: Meteorologisk institutt/Kystverket 

 
 

https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=775fa64b407043ac8ea2f0c2079eeb89
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Faktaboks om plastpellets 
Plastpelletene er gråhvite, runde og har 2-3 mm diameter. De kan gjøre skade på miljøet blant annet 
ved at de spises av fisk og sjøfugl. På lang sikt vil de brytes ned/forvitres til enda mindre plastpartikler 
som også utgjøre en miljøbelastning. Forurensingen er godt spredd og vil kunne remobiliseres ved 
høyvann. 

 
 
Har du / dere spørsmål til aksjonen så ta kontakt med oss 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
Morten Meen Gallefos 
Leder 
IUA Telemark 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur 

 
 

Kontaktinformasjon: 
 

 Jan-Olaf Kristoffersen / Spesialrådgiver 
Mob. 913 65 18 eller epost: Jan-Olaf.Kristoffersen@bamble.kommune.no 
(Spørsmål om; Operasjonen, plan, miljø og logistikk) 

 

 Morten Meen Gallefos / Innsatsleder 
Mob. 970 58 614 eller epost: morten.meen.gallefos@porsgrunn.kommune.no 

 

 
Linker til informasjon om Pellets-aksjonen: 
 

 Kystverket 
 

 Oslofjorden friluftsråd 

mailto:Jan-Olaf.Kristoffersen@bamble.kommune.no
mailto:morten.meen.gallefos@porsgrunn.kommune.no
https://www.kystverket.no/Nyheter/2020/april/kystverket-leder-arbeidet-med-opprydding-av-plastpellets/
https://www.oslofjorden.org/oppdatering-pa-plastutslippet/

