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 Kvalitetsikringsdokument IV Planen Mo Industripark 

Vedrørende forholdet mellom Mo Industripark og den interkommunale oljevernberedskapen   IUA 

Rana/ Region Nord 

 

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning – IUA – beredskap– og aksjonsutvalg er 

sammensatt av ledere for ulike beredskapsinstanser, brannsjef, havnesjef, politimester, 

representanter fra andre kommuner og fra industrien i regionen. 

 

Utvalget skal planlegge, iverksette og lede større aksjoner mot akutt forurensning innen regionen  

på land og til sjøs ut til 4 nm fra grunnlinjen, dersom skadevoller ikke iverksetter tilstrekkelige 

tiltak.  

 

Det interkommunale utvalg mot akutt forurensning,  IUA Rana/ Region Nord, skal ivareta 

kommunens beredskapsplikt, og skal ha 8 representanter: 

 

Stasjonssjef  Mo i Rana Politistasjon  fast medlem  1 

Havnefogden i Rana                 ”  1 

Brannsjefen i Rana                 ”  1 

1 representant fra hver av de øvrige kommuner  4 

1 representant fra Mo Industripark  ( MIP )   1 

 

Industriens representant med personlig vararepresentant blir valgt fra beredskapspliktig industri, 

og har en funksjonstid på 2 år. 

 

Industrivernleder i MIP, Richard Erlandsen, representerer i dag industrien i IUA Rana/ Region 

Nord. 

 

Vertsbrannvesenet ( Rana ) vil normalt lede aksjoner mot akutt forurensning på land. 

 

Havnevesenet vil normalt lede aksjoner mot akutt forurensning på sjøen i Rana. 

 

Mo Industripark AS, har egen beredskapsplan- og vaktordning for håndtering av ulykker og skader 

på mennesker og miljø på eget område, herunder forurensning. Når det gjelder forurensning til sjø, 

så blir dette som nevnt ivaretatt av IUA. I denne forbindelse stilles det ikke krav om egen eller 

separat skriftlig avtale mellom skadevoller (i dette tilfelle Mo Industripark AS) og IUA. Skadevoller 

har imidlertid det overordnede ansvar for å tilkalle IUA for assistanse ved behov, og at rutiner for 

dette og varsling er implementert i sitt miljøstyrigs-system.  

 

Til Deres informasjon kan nevnes at vi den 26. og 27. 11.02, avholdt en interkommunal lederøvelse 

( IKLØ ) i regi av SFT Tromsø, her i Mo i Rana, der også industriens representant deltok.  

 

Fra vårt ståsted synes vi at samarbeidet innad i regionen fungerer godt på plansiden og 

aksjonsmessig, varslingsrutiner i forbindelse med akutte utslipp fra blant annet industrien kan 

selvfølgelig bli bedre. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Per Anders Nygaard 

Havnefogd og leder i IUA Rana/ Region Nord 


