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1.1 Avtalen gjelder bruksområdet for bilen ved akutte hendelser, samt ansvarsforhold for
vedlikehold, drift av bil og utstyr på bilen.

	

1.2 Avtalens hovedhensikt er å sikre at tungt kjemikaliutstyr og kjemikaliedykkere sendes
ut umiddelbart ved et større kjemikaliuhell, fortrinnsvis på land i Telemark. Dette
sikrer at førsteinnsatsmannskapene i aktuell kommune får støtte raskest mulig.

	

1.3 Porsgrunn brannvesen kan unnlate å anskaffe innholdet i "liten utstyrspakke", så
lenge tung utstyrspakke er lokalisert til Porsgrunn. Den tunge utstyrspakken er eiet av
IUA Telemark. Porsgrunn brannvesen må ha egen egnet båt.

Generelle forhold

	

2.1 Avtalen er hjemlet  Lov om brannvern § 11 "Gjensidig bistand" og
Forurensningslovens §§ 43 og 44.

	

2.2 Avtalen er inngått mellom brannsjefen i Porsgrunn og leder IUA Telemark og trer i
kraft fra 1. mai 2012. Vedlegg til avtalen oppdateres årlig og endringer oversendes
leder IUA Telemark.

	

2.3 Avtalen kan sies opp med 12 måneders oppsigelsestid.

	

2.4 Partene kan når som helst endre avtalen og dennes vedlegg.

	

2.5 Tvist skal søkes løst i minnelighet mellom partene.
I tilfelle enighet ikke oppnås, skal tvister avgjøres av årsmøte i IUA Telemark.

Utrykningsrutine og innkallingsrutine

	

3.1 Ved bekreftet farlig gods uhell/ulykke kan vakthavende brannsjef i aktuell kommune
be 110 sentralen kalle ut kjemikaliebilen, bemannet med et kjemikaledykkerlag fra
Porsgrunn. ( evnt Notodden )

	

3.2 Hovedstyrken skal rykke ut fra det brannvesen som har hendelsen innenfor sine
grenser, og en støttestyrke skal rykke ut fra Porsgrunn. ( evnt Notodden )

	

3.3 Vakthavende brannsjef, utrykningsleder eller alarmsentraloperatør kan i det enkelte
tilfelle anmode om ytterligere bistand eller redusert bistand.



	

3.4 Dersom det oppstår akutt situasjon i Porsgrunn som normalt skal avgi støttestyrke,
beslutter Porsgrunns vakthavende brannsjef i hvilken grad ressurser kan avgis og om
avgitte ressurser skal trekkes tilbake for å dekke eget behov.

	

3.5 Restverdiredning, opprydning, vakthold o.l. skal den konmiune hvor hendelsen har
inntruffet ta seg av, med mindre annet blir avtalt i det enkelte tilfelle.

	

3.6 Innkallingsrutine er brannsjefen i gjeldende kommunes sitt ansvar.

Alarmering og samband

	

4.1 110-Telemark skal benyttes ved ut alarmering.

	

4.2 Ved utrykning til annen kommune skal utrykningsleder på kjemikaliebilen kvittere
overfor 110-Telemark på egen arbeidsfrekvens, at melding er mottatt, hva han rykker
ut med og hvor han rykker ut til. Deretter skal han ta kontakt med utrykningsleder
eller vakthavende brannsjef i skadestedskommunen på dennes arbeidsfrekvens, angi
status og forbli på dennes frekvens. Mobiltelefon kan benyttes i tillegg for å
kommunisere direkte, men 110 sentralen skal holdes oppdatert.

Ledelse og kommandoforhold

	

5.1 Vakthavende brannsjef i den kommune hvor hendelsen har inntruffet har det
overordende ansvar og myndighet på brann- eller skadestedet.

	

5.2 Støttestyrker skal underlegge seg vakthavende brannsjef i den kommune hvor
hendelsen har inntruffet. Støttestyrken kan settes inn under "eierkommunenes"
utrykningsleders kommando eller tildeles egen sektor direkte under vakthavende
brannsjef.

	

5.3 Utrykningsleder for støttestyrken skal alltid kontakte vakthavende brannsjef eller den
utrykningsleder han skal bistå og be om nærmere innsatsordre i god tid før ankomst til
brann- / skadestedet.



Øvinger

6.1 Porsgrunn brannvesen plikter å ha et kjemikaliedykkerlag på jobb til enhver tid, som
gjennomfører nødvendig trening og opplæring.

Vedlikehold av bil og utstyr på bil

7.1 Porsgrunn brannvesen har ansvaret for vedlikehold av kjemikaliebil og utstyr på bilen,
herunder også EU kontroll, forsikring, utskifting av utstyr, garasjering mv.

7.2 Utskifting av kostbart utstyr, som kjemikaliedrakter, pumper mv samt utskifting av
bil; fremmes av Brannsjefen i Porsgrunn som egen sak i IUA styremøte.

Økonomiske forhold

8.1 Hoved prinsippet er at forurenser betaler ved aksj oner. Porsgrunn brannvesen
fakturerer forurenser direkte, dersom det ikke er en statlig aksjon.

8.2 Ved aksjoner skal følgende utgifter dekkes av forurenser:
Reelle mannskapsutgifter.
Bruk av materiell,
Tap av materiell

Der forurenser er ukjent, faktureres IUA av Porsgrunn brannvesens.

8.3 Alle driftskostnader ved kjemikaliebilen og utskifting av utstyr på kjemikaliebilen,
dekkes av IUA.

Vedlegg: Oversikt over utstyr på Kjemikaliebilen.

Porsgrunn / Bamble 1. mai 2012
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