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Indledning:
Planen dække Køge og Solrød kommuner.
Planen har til formål et efterleve Miljøstyrelsens vejledning nr. 9075 af 11. marts 2008 vedrørende retningslinjer til kommunale beredskabsplaner for bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening.
Ovenstående kommuner er blevet enige om at udarbejde en samlet plan for deres del af Køge Bugt, dog således at det er de enkelte kommuner, der er ansvarlig for deres enkelte afsnit.

Alarmering:
Politiets alarmeringsplan for olie- og kemikalieforurening i Køge Bugt
I henhold til § 36 stk. 2 i ”Lov om beskyttelse af havmiljøet” har kommuner i Køge Bugt tilvejebragt nærværende beredskabsplan for sanering af kyststrækninger indenfor kommunernes område i tilfælde af væsentlige forureninger af kysterne.

* Ved mindre lokale forureninger i én kommune (eller i havnen) varetager det lokale
beredskab selv opgaven, men orienterer Miljøstyrelsen og miljøcenter. (Miljøstyrelsen).
** Ved større forureninger eller hvis flere kommuner er involveret, orientere det lokale
beredskab, efter rekognosceringen, den lokale politikreds, som sørger for, at nabokommuner, miljøcenter og SOK bliver alarmeret. Politiet orienterer ligeledes
Beredskab Sjælland og Skovdistriktet.
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Miljøbeskyttelse:
LBK nr. 1121 af 03/09/2018
Uddrag af Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse:
§ 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et
bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Stk. 2. Med denne lov tilsigtes særligt
1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrationsog støjulemper,
2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljøet og for mennesker,
3) at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer,
4) at fremme anvendelse af renere teknologi og
5) at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldshåndtering.

Havmiljø:
Miljøberedskabsplanen for Region Sjælland og beredskabsplanen for strandsanering i Region
Sjælland beskriver beredskabets fordeling af opgaver bl.a. mellem Regionen og Køge Kommune under hensynstagen til Lov om beskyttelse af havmiljøet lov nr. 1033 af 04/09/2017
Derudover er følgende gældende:
Bekendtgørelse nr. 992 af 6. november 2000 om henlæggelse af opgaver og beføjelser efter
lov om beskyttelse af havmiljøet til Forsvarskommandoen.
Bekendtgørelse nr. 1630 af 13. december 2006 om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening (Strandrensningsbekendtgørelsen).
Uddrag af lov om beskyttelse af havmiljøet:
§ 34. Forsvarsministeren forestår i samarbejde med redningsberedskabet og andre myndigheder, som ministeren bemyndiger dertil, bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet
§ 35. I tilfælde af olie- eller kemikalieforurening forestås sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilvejebringer en beredskabsplan for iværksættelse af sanering
af kyststrækninger i tilfælde af væsentlige forureninger af kyster i kommunen og for bekæmpelse af forurening i havne i kommunen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan pålægge havnebestyrelsen at udarbejde en beredskabsplan for bekæmpelse af forurening i havnen og at drage omsorg for, at det nødvendige materiel er til rådighed.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen underretter regionsrådet og forsvarsministeren om indholdet af
beredskabsplanerne og ændringer og tillæg til disse.
Stk. 5. Regionsrådet samordner de kommunale beredskabsplaner efter forhandling med de
berørte kommuner og opstiller på grundlag af de kommunale beredskabsplaner et samlet beredskab samt forestår og koordinerer indsatsen i forbindelse med alvorlige og omfattende
forureninger.
Stk. 6. I tilfælde af særlig alvorlige og omfattende forureninger kan forsvarsministeren bestemme, at sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne skal ledes af
forsvarsministeren.
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§ 35 a. Miljøministeren kan fastsætte bestemmelser om pligt for kommunalbestyrelser og
regionsråd til at anmelde olie- og kemikalieforureninger til Miljøministeriet forud for iværksættelse af enhver saneringsforanstaltning, der kan medføre refusion af udgifter til strandsaneringsforanstaltninger. Miljøministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om form- og
indholdskrav til anmeldelsen.
Stk. 2. Miljøministeren kan endvidere pålægge kommunalbestyrelser og regionsråd at tilvejebringe oplysninger til brug for en vurdering af ansøgninger om refusion af udgifter i forbindelse med strandsaneringer, herunder krav om kommunal revisionspåtegning af ansøgningerne.
§ 36. Miljøministeren udarbejder efter forhandling med de kommunale organisationer retningslinier for indholdet af beredskabsplanerne og træffer bestemmelse om, på hvilket tidspunkt planerne skal foreligge.
Stk. 2. Miljøministeren fastsætter efter forhandling med de statslige havnemyndigheder, de
kommunale organisationer og havneorganisationerne regler om fordeling af udgifter til beredskab og bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger mellem havnebestyrelsen, kommunalbestyrelsen, regionsrådet og staten.

Vejledning om farligt affald nr. 1 af 2017:
Vejledning fra Miljøstyrelsen.
Uddrag af Vejledning om farligt affald:
Farligt affald er defineret i Bekendtgørelsen nr. 1309 ag 18/12/2012 om affald:
1. affald der er opført på listen over affald i bilag 2 og markeret som farligt affald, og
som opfylder kriterierne i bilag 3 og bilag 4 samt
2. affald i øvrigt, der opfylder kriterierne i bilag 3 og 4
Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om et stof eller en genstand er omfattet af definitionen og dermed farligt affald, jf. § 3, stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til Miljøstyrelsen, jf. § 63.

Beredskab ved visse havanlæg:
Bekendtgørelse om beredskab i tilfælde af forurening af havet fra visse havanlæg
Uddrag af Bekendtgørelse om beredskab ved visse havanlæg:
§ 1. Ejeren eller brugeren af et havanlæg, jfr. kapitel 1 i lov om visse havanlæg, skal opretholde et beredskab, som i tilfælde af forurening af havet fra anlægget kan bekæmpe forureningen.
§ 6. Ejeren eller brugeren af et havanlæg skal råde over materiel til mekanisk og kemisk bekæmpelse af olieforurening.
§ 7. Ejeren eller brugeren af et havanlæg skal råde over materiel til bekæmpelse af forurening med andre skadelige stoffer end olie, såfremt der bruges væsentlige mængder af sådanne stoffer.

Ulovlige forureninger af vandløb:
Vejledning vedr. bekæmpelse af ulovlige forureninger af vandløb, søer og kystnære dele af
søterritoriet
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Uddrag af Vejledning vedr. bekæmpelse af ulovlig forurening af vandløb m.v.
Der henvises til vejledning nr. 60244 af 31.12.1981, der er linket ovenfor.
Miljøstyrelsens vejledning 6/1982 om metoder til forebyggelse, rensning og bortskaffelse af
olie på strande.

Beredskabsplaner:
Miljøstyrelsens vejledning 11/3/2008 med vejledende retningslinier til kommunale beredskabsplaner for bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening
Uddrag af Vejledning vedr. retningslinjer til kommunale beredskabsplaner
4.1 Kommunen udarbejder en beredskabsplan, der dækker hele kommunens kyststrækning
samt eventuelle havne. (Kommunalbestyrelsen kan pålægge havnebestyrelsen at udarbejde
en beredskabsplan for bekæmpelse af forurening i havnen og at drage omsorg for, at det
nødvendige materiel er til rådighed.)
I beredskabsplanen indgår:
- beredskabets organisationsplan, miljøvagt, kontaktdata og -regler samt ansvars- og kompetenceforhold
- diagram over alarmeringsprocedure, herunder rækkefølge og form (mundtlig, telefonisk,
telefax, radio, e-mail etc.)
- beskrivelse af varslingsfase (fx til lokale fiskere, vildtkonsulenter, embedslæge)
- oversigt over kontaktmuligheder til relevante faglige myndigheder (Arbejdstilsynet m.fl.) og
fora samt internationale organisationer, som besidder særlig viden
- beskrivelse af varslingsfase (fx til lokale fiskere, vildtkonsulenter, embedslæge)
- oversigt over kontaktmuligheder til relevante faglige myndigheder (Arbejdstilsynet m.fl.) og
fora samt internationale organisationer, som besidder særlig viden
- beskrivelse/oversigt over mulige arbejdsopgaver (prioritering af indsatsen forskellige steder, dokumentation af beslutninger og af rekvisitioner, sikring af beviser gennem olieprøver
mv. samt kontakt til forsikringsselskaber, styring af entreprenører, kontakt til affaldsmodtagere, pressekontakt, kontakt til borgere, besvarelse af henvendelser) bl.a. til støtte for
sammensætning af en stab (fx repræsentanter fra ramte kommuner, skovdistriktet, politiet,
Beredskabsstyrelsen, Søværnets Operative Kommando)
- liste over mulige lokaliteter, der vurderes egnede til at fungere som kommandostation for
staben
- oversigter over materiel til bekæmpelse af olieforurening på vand og sanering af kyster,
godkendte forbrændingsanlæg og modtagestationer samt egnede rensepladser for forurenet
materiel
- retningslinjer for opsamling og bortskaffelse af olieaffald mv., herunder hvor og hvorledes
depoter kan etableres
- procedurer for hurtig kontakt til relevant forsikringsselskab (ved kendt skadevolder)
- retningslinier for logføring (hændelses- og rekvisitionsregister), daglige situationsrapporter
og sikring af dokumentation, herunder udgifter med henblik på revision fra staten
- retningslinjer for koordinering af henvendelser fra private borgere og frivillige
- retningslinjer for intern orientering (nyheds- og informationsbreve til indsatspersonellet)
samt kontakt til borgere, presse og media (pressetalsmænd, pressemøder, pressemeddelelser, anvendelse af hjemmeside)
- retningslinjer og interval for opdatering af beredskabsplanen
- retningslinjer for beredskabsøvelser og personaleuddannelse

Pleje af tilskadekommet vildt:
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med
vildt og pleje af tilskadekommet vildt
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Uddrag af Bekendtgørelse om pleje af tilskadekommet vildt
§ 20. Tilskadekommet vildt må uanset bestemmelserne i kapitlerne 1 og 2 plejes med henblik på genudsætning. Genudsætning skal ske så snart, det skønnes, at vildtet kan klare sig
selv. Såfremt pleje ikke må antages at kunne føre til genudsætning inden for en periode på
12 måneder, skal vildtet aflives så hurtigt som muligt.
Stk. 2. Tilskadekommet vildt må ikke uden Skov- og Naturstyrelsens tilladelse plejes i længere tid end 12 måneder
Stk. 3. Genudsætning af tilskadekommet vildt skal så vidt muligt ske på artens oprindelige
levested
§ 23. Tilskadekommen vildt eller nødstedt yngel af de arter, der er nævnt i bilag 6 til bekendtgørelsen, som ikke omgående aflives, skal snarest muligt afleveres til en af de personer
eller virksomheder, der er bemyndiget i medfør af § 21.
Det skal bemærkes, at Miljøstyrelsen skal godkende enhver mekanisk indsats og renseforanstaltning og at brug af kemiske midler, f.eks. dispergeringsmidler, forudsætter godkendelse
af Miljøstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
Der skal indsendes en fax til Miljøstyrelsen over de forventede omkostninger snarest.
Se Strandrensningsbekendtgørelsen
Uddrag af Vejledning strandrensning
1. Indledning
Denne vejledning om strandrensning henvender sig til de kommunale myndigheder, der i
henhold til § 35 i lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar 2008 om beskyttelse af havmiljøet
(havmiljøloven) er blevet pålagt at opstille et beredskab til sanering af kommunernes kyststrækninger i tilfælde af olie- og kemikalieforurening samt et beredskab til bekæmpelse af
forurening i havne
2. Ansvarsfordeling
2.1. Ansvarsfordeling for bekæmpelse/sanering og beredskab
Forsvarsministeren forestår i samarbejde med redningsberedskabet og andre myndigheder,
som ministeren bemyndiger dertil, bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening af havet og
kystnære dele af søterritoriet jf. havmiljølovens § 34.
I tilfælde af olie- eller kemikalieforurening forestås sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne af kommunalbestyrelsen jf. havmiljølovens § 35, stk. 1
2.2. Rapportering af observeret forurening
Af de kommunale beredskabsplaner bør det jf. vejledningens kapitel 3 om retningslinier for
opstilling af det kommunale beredskab fremgå, hvem der modtager og koordinerer meddelelser om en observeret eller truende forurening af kyster og strande.
4. Fordeling af udgifter
I medfør af havmiljølovens § 36, stk. 2, har miljøministeren efter forhandling med de kommunale organisationer og havneorganisationer fastsat regler om fordeling af udgifter til beredskab og til bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger mellem de berørte myndigheder
Disse regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 1630 af 13. december 2006 om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening (Strandrensningsbekendtgørelsen).
4.1. Udgifter til beredskab
Hvad udgifterne til bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger angår, gælder det, at det
principielt påhviler den ansvarlige for forureningen at afholde disse. Hvor der er tale om væsentlige forureninger, vil forureneren som oftest være kendt, og det vil derfor være muligt at
opnå erstatning hos denne, eventuelt hos vedkommendes forsikringsselskab.
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4.3. Refusion af udgifter til bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger
Før iværksættelse af enhver bekæmpelses- og saneringsforanstaltning, der medfører udgifter
til statslig refusion, skal kommunen foretage en anmeldelse af forureningen til Miljøstyrelsen,
jf. § 4, stk. 2 i bekendtgørelse 1630 af 13. december 2006 (strandrensningsbekendtgørelsen).
Kommunens refusionsbegæringer, der fremsættes i forlængelse af en sådan anmeldelse til
Miljøstyrelsen, skal indeholde følgende oplysninger
- Kommunens navn og adresse
- Kommunens kontooplysninger
- Rapport opført i kronologisk rækkefølge over de iværksatte foranstaltninger (minutrapport).
- Mængden af olie- og kemikalieforurenet sand fra strandrensningen indvejet i tons
- Dokumentation i form af daterede indvejningssedler fra det registreringspligtige anlæg, påført affalds art og vægt.
- Kopi af timesedler med angivelse af timepris for alt personel og materiel som har været
indsat til forureningsbekæmpelsen
- Kopi af bilag vedrørende øvrige relevante udgifter, som ønskes refunderet, herunder kompensation for affaldsafgiften

Indsatstaktiske retningslinjer:

Figur 1: Kilde: Beredskabsstyrelsen, indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper
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Politiet forestår den koordinerende ledelse og kommunernes indsatsledere, den taktiske ledelse på selve skadestedet, herunder sikring af de personer, der er involveret på selve skadestedet, f.eks. sygehuspersonale. I forlængelse af dette ledelsesmæssige beredskab, som
beskrevet i indsatstaktiske retningslinjer, opretter Køge Kommune et beredskab til varetagelse af de kommunale opgaver. Indsatstaktiske retningslinjer.

Andre myndigheder:
Midt og Vestsjællands Politi
(Stevns, Køge, Solrød og Greve)
Københavns Vestegns Politi
(Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre)
Københavns Politi
(Tårnby og Dragør)
Søværnets Operative Kommando
Totalforsvarsregion Sjælland
Region Sjælland
Beredskabsstyrelsen Sjælland
Naturstyrelsen

Kortmateriale:
Internationalt beskyttelsesområdeRamsar og EF-Fuglebeskyttelseområder
Forhåndsudpegede nødområder.
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1. Beredskabsplanens geografiske omfang:
1.1 Kyststrækningerne:
a)
Den sydligste del er en meget lavvandet strandstrækning, der mod land dækkes af nåleskovsbeplantning med sommerhuslodder, ejet af Vallø Stift.
Den inderste del af stranden er sandstrand med nogen bevoksning og nogle mindre sten.
Udad er der de første ca. 100 m et par langsgående revler, inden vanddybden øges.
På grund af strandens beskaffenhed benyttes den så godt som ikke til badning.
Langs stranden findes ingen særpræget bevoksning eller særlig meget fugleliv.
b)
Søndre badestrand har en udstrækning på ca. 600 m syd for Køge Havn. Det er en ren sandstrækning med en bred forstrand på ca. 60-90 meter, som går over i mindre klitdannelser
mod land. Forstranden er opfyld og er bl.a. etableret for at give mere attraktive dybdeforhold
for de badende. Efter ca. 300 meter er stranden afgrænset mod syd af en ca. 40 meter lang
høfte. Efter høften bliver sandstranden gradvist smallere og går efter ca. 300 meter over i et
vådområde og mindre skov-/klitdannelser. Mod nord støder stranden op til Køge Havn, hvor
der er en mole af sten/cement på ca. 100 meter med mulighed for gennemsejling af kajakker og robåde. Herefter er molen forlænget med en ca. 500 meter lang stenmole, som omkranser indsejlingen og svaje-/anløbsbassinet til Køge Havn (Søndre Mole) – se c). Der er
mulighed for at gå hele vejen ud af Søndre Mole. I den nordlige ende op til Køge Havn støder
strande op til Køge Kajak Klub og Valkyrien (vinterbadere).
c)
Køge Havn, svajebassinet, anløbsbassinet og Nordhavnen er afgrænset mod Køge bugt af en
cementmole, Søndre Mole og ellers af stenkastningsmoler.
d)
Langs Nordhavnen, videre forbi Junckers Industrier A/S og omkransende Køge Marina, er
landarealet afgrænset mod Køge bugt af en stenkastning i højde på ca. 2,0 m over D.V.
e)
Nord for Køge Marina er der etableret en ca. 200 meter lang sandstrand til badegæster.
Sandstranden er mod syd afgrænset af et rekreativt område, som støder op til Køge Marina.
Der er en lille ca. 20 meter stenmole ude for enden af det rekreative område, så der dannes
en slags ”lagune” op til det rekreative område og stranden. Stranden er bredest i syd ved
”lagunen” men er generelt ret smal – ca. 20 meter – og går over i mindre klitdannelser og
beplantning mod land. Stranden fortsætter helt til Ølsemagle revle ca. 1,5 km. mod nord
uden særlige bademuligheder (se f)).
f)
Nord herfor findes en strandstrækning med bevoksning næsten ud til vandlinje og opfyldte,
beplantede bagarealer. Stranden er sandstrand uden særlige bademuligheder.
g)
Langs hele Revlen, der ejes af Statsskovvæsenet, findes en særdeles god og meget benyttet
badestrand med et forstrandareal på 20-30 m og afgrænset mod landsiden af mandshøje,
bevoksede klitter.
h)
Mellem Ølsemagle Revle og landarealet ligger et lavvandet areal omkranset af strandenge.
Arealet, der er meget rigt på fugleliv, såvel strandfugle som trækfugle, er forbundet med Køge Bugt ved ret snævre gennemløb nord og syd for Revlen.
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1.2 Prioritering:
En prioritering af strandområderne kan kun blive aktuel i forbindelse med en massiv forurening, og da efter hvilken tid på året denne indtræffer.
Med ovennævnte opdeling af kyststrækningen må området prioriteret på grund af badestrandskvalitet, kystbevoksninger og fugleliv.
Der er ingen steder langs kysten, hvor der findes vandindvindingsområder, der skal tages
hensyn til.

1.3 Kyststrækningernes tilgængelighed:
Bortset fra Revlen, hvor der kun findes en adgangsvej, er hele kyststrækningen tilgængelig
med ganske korte intervaller på max. 50 m.
Alle strandstrækninger inklusive Revlen vil kunne befærdes med entreprenørmateriel. Dette
gælder dog ikke strandengene på landsiden bag Revlen, men dette område vil forholdsvis let
kunne afspærres mod Køge bugt ved de to gennemløb.

1.4 Midlertidige depoter:
Tilkørselsmæssigt vil der overalt langs stranden være mulighed for etablering af midlertidige
depoter, såfremt dette skønnes nødvendigt. Bortset fra havneområderne og på Junckers Industrier A/S vil de nødvendige opgravninger kunne ske uden større besvær.
På kortbilaget er eksempelvis vist nogle placeringsmuligheder for midlertidige depoter, ligesom Køge Kommunes opsamlingssted for olie- og kemikalieaffald på Tangmosevej er vist.
ARGO I/S affaldsselskab for de ni sjællandske kommuner med fælles opsamlings- og behandlingssted Argo findes i Gadstrup med en kørselsafstand på ca. 15 km fra Køge Havn.

2. Organisationsforhold:
Det vil fremgå af de enkelte delplaner, hvorledes den enkelte kommunes organisationsforhold er.

2.1 Indsatsledelse:
Indberetning om ilanddrevet olie skal foretages til den vagthavende indsatsleder, hvem det
påhviler at iværksætte de nødvendige foranstaltninger og videregive indberetningen til alle
øvrige berørte.
Vagthavende indsatsleder træffes på telefonnummer se telefontavle
Endvidere har vagthavende i indsatsledervognen radio med forbindelse til Falck Redningskorps samt bærbar skadestedsradio.
Alt efter hvorledes indberetningen er sket, påhviler det den vagthavende indsatsleder at videregive modtagne indberetninger til de øvrige lokale myndigheder, herunder:
Midt- og Vestsjællands Politi Køge, Kongsberg Alle 4, 4600 Køge, se telefontavle
Midt- og Vestsjællands Politi Roskilde, 4000 Roskilde, se telefontavle
Falck, Køge, Byledet 66, 4600 Køge, se telefontavle
VeterinærØst incl. beredskab, Gl. Banegårdsplads 8, 4220 Korsør, se telefontavle
Ved observerede olieforureninger, der kan true kyst- og strandområder i nabokommunerne,
skal disse adviseres ved:
Stevns Kommune, Teknisk Forvaltning, tlf. 56 57 57 57
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Uden for arbejdstid: Vagthavende indsatsleder.
Alarmcentral: Via politiets alarmcentral på 112.
I tilfælde af større olieforureninger på stranden skal vagthavende indsatsleder straks meddele dette til Miljøstyrelsen, se telefontavle
Ved større olieforureninger skal miljøstyrelsens beredskab endvidere underrettes ved:
Miljøstyrelsens beredskab mod forurening af havet se telefontavle
Det vil fremgå af de enkelte delplaner, hvorledes kommunes indsatsledelse varetages.

2.2 Beredskabsledelse:
Beredskab for olie- og kemikalieforurening omfatter en central ledelse for den statslige indsats, en ledelse for regionen og en ledelse for kommunen.
a)
Den kommunale ledelse, har ansvaret for olieopsamling og strandsanering i kystnære områder samt på land består af:
Kommunernes vagthavende indsatsleder
Kommunernes, Miljøafdeling
Miljøcenter Roskilde
b)
Miljøvagten vil i samarbejde med de stedlige indsatsledere ved massive forureninger, hvor
flere kommuners strande trues koordinerer en samlet indsats.
Ledelsen af indsatsen i den enkelte kommune varetages af den kommunale indsatsleder.
c)
Miljøstyrelsens ledelse vil forekomme i tilfælde af særlige omfattende forureninger, hvor miljøministeren kan bestemme, at saneringen ledes af Miljøstyrelsen, dog således at de kommunale og regionens myndigheder normalt vil have ledelsen af den egentlige saneringsaktion, mens Miljøstyrelsen leder den overordnede koordination af indsatsen og ressourcerne.

3. Iværksættelse af olieopsamling på stranden:
3.1 Foranstaltningernes omfang:
Efter melding om ilanddrevet olie besigtiger den kommunale indsatsleder forholdene og vurderer størrelsen og omfanget af den indsats, der skal ske med mandskab, materiel og maskiner. Dette fastsættes i samråd med beredskabsledelsen samtidig med, at der fastsættes
en fordeling af arbejdsopgaverne.
Til bedømmelse af indsatsens omfang kan forureningen opdeles i nedenstående grader:
a) 1. trin: Mindre olieforurening på standen (havnene):
Indsatslederen iværksætter de foranstaltninger, der skønnes nødvendige, idet primært benyttes kommunens eget mandskab og materiel. Om fornødent kan assistance rekvireres fra
de lokale entreprenørvirksomheder.
Indsatslederen kontakter selv øvrige relevante myndigheder.
b) 2. trin: Større olieforurening på stranden (havnene):
Indsatslederen sørger for, at kommunens mandskab, materiel og maskiner straks indsættes
og kontakter, ligesom Miljøstyrelsen orienteres.
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Miljøstyrelsen og indsatsleder vurderer sammen de foranstaltninger, der skønnes nødvendige
at foretage.
Alt efter forureningens omfang kan indsættes yderligere mandskab, materiel og maskiner fra
nabokommuner og/eller fra lokale entreprenørfirmaer samt det regionale beredskab.
Såfremt det skønnes nødvendigt at søge assistance fra de statslige myndigheder, kontakter
den kommunale indsatsleder den vagthavende i Miljøstyrelsen.
c) 3. trin: Massiv olieforurening over større strækninger:
Indsatslederen indsætter straks alt tilgængeligt mandskab, materiel og maskiner fra kommunen og de lokale entreprenørfirmaer.
Den kommunale indsatsleder meddeler Miljøstyrelsen, at supplerende bistand er nødvendig,
hvorefter der rekvireres hjælp fra de tilgrænsende kommuner, og de større entreprenørvirksomheder i området.
Den kommunale indsatsleder kontakter den vagthavende i Miljøstyrelsen med henblik på
indsættelse af mandskab og materiel fra de statslige myndigheders side (Beredskabskorpset).
Det skal bemærkes, at Miljøstyrelsen skal godkende enhver mekanisk indsats og renseforanstaltning og at brug af kemiske midler, f.eks. dispergeringsmidler, forudsætter godkendelse
af Miljøstyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
Der skal indsendes en fax til Miljøstyrelsen over de forventede omkostninger snarest.
Se Strandrensningsbekendtgørelsen

4. Fortegnelse over personel og materiel:
4.1 Mandskab, eget:
Køge Kommune:
ETK (Ejendomme Teknik Køge) som udgangspunkt en mandskabsstyrke på ca. 130 mand.
Herudover har havnen en fast mandskabsstyrke på omkring 10 mand.

4.2 Maskiner og materiel, eget:
Køge Kommune:
ETK (Ejendomme Teknik Køge) råder over følgende maskinpark og materiel:



1 varevogne
2 fejemaskiner



27 kabinevogne



5 lastvogne + 1 kærre



4 lastbiler til storskraldsafhentning



11 større traktorer til front- og bagmontering



9 mindre traktorer til front- og bagmontering



2 frontlæssere




1 rendegravere
3 mini graver



1 slamsugere



1 påhængsvogn til traktorer
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6 containere – større, åbne



1 højtryksspulere




12 sneplove – sidevendte
2 gaffeltruck




15 trailer
1 strandrenser



1 sne slynge



2 multi maskiner



2 skiltevogne



10 gererator




11 pumper 2” – 10”
1 Sandsække maskine




600 m Watertube Ø80
800 m Flex Wall



300 m Beaver Ø80
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Harver, river, plove, kultivatorer, traktorkoste, skovle, spader, sneskrabere, arbejdstøj, beskyttelsestøj, plastic m.v.
Endvidere findes til stadighed ca. 100 m oliespærre placeret ved Køge Havn. Derudover vil
Falcks Redningskorps være i stand til at forarbejde yderligere på stedet. Redningsberedskabet er derudover i besiddelse af 72 meter flydespærring.

4.3 Mandskab, maskiner og materiel, udefra:
Hos lokale entreprenører vil der kunne rekvireres tilstrækkeligt med mandskab, maskiner og
materiel.

5. Bortskaffelse af olieaffald:
5.1 Direkte bortkørsel:
Indsatsledelsen bestemmer, hvorledes opsamlet olieaffald m.v. bortskaffes under hensyntagen til omfanget af forureningen.
Da kyststrækningerne hos kommunerne er afgrænset med adgangsveje med meget korte intervaller, vil der være muligt for køretøjer, som f.eks. containere at komme så tæt på
strandområder, således at bortskaffelsen af affald formentlig kan ske ved direkte bortkørsel.
Kun ved meget små mængder vil det opsamlede affald kunne afleveres på KARA´s plads.
Generelt vil bortkørsel skulle ske til den fælleskommunale modtagestation for olie- og kemikalieaffald – Agro -, beliggende Fabriksparken 6, Gadstrup.

5.2 Midlertidige deponeringssteder:
Under de enkelte kommuner vil der være en beskrivelse / kort af de affaldsdepoter, der er
muligt i det lokale område.
5.3 Endelig deponering:
Under de enkelte kommuner vil der være en beskrivelse af de affaldsdepoter, der er muligt i
det lokale område.
5.4 Rengøring af vogne og materiel:
Under de enkelte kommuner vil der være en beskrivelse denne procedure.
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6. Revision og ajourføring af planen:
Nærværende plan vil løbende blive ajourført ved udsendelse af nødvendige rettelsesblade.

7. Fordeling af udgifter:
Fordeling af afholdte udgifter til beredskab og til bekæmpelses- og saneringsforanstaltninger
vil ske i henhold til de mellem Miljøministeriet og de kommunale organisationer aftalte regler
herfor.
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8. Telefonliste:
Østsjællands Beredskab:
Indsatsledere ...........................................................................
Kontakttelefon - vagtcentralen ...................................................

112
+45 33 43 18 00

Miljøstyrelsen.
Kontor .....................................................................................
Mail.........................................................................................

+45 72 54 40 00
mst@mst.dk

SOK. Søværnets operative kommando
Kontor .....................................................................................
Mail.........................................................................................

+45 72 84 00 00
vfk@mil.dk

Styrelsen for patientsikkerhed
Embedslægeinstitutionen Islands Brygge 67, 2300 København S ...
Fax .........................................................................................

+45 72 22 74 50
+45 72 22 74 20

Region Sjælland
Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø .......................................

+45 70 15 50 00

Midt- og Vestsjællands Politi, Køge, Kongsberg Allé 4, 4600 Køge ..

+45 46 35 14 48

Midt- og Vestsjællands Politi, Roskilde, Skovbogade 3, 4000
Roskilde ……………………………………………………………………………………………..

+45 46 35 14 48

Falck, Lellinge, Byledet 66, 4600 Køge……………………………………………..

+45 70 10 20 30

VeterinærØst incl. Beredskab, Gl. Banegårdsplads 8, 4220 Korsør...
Veterinærvagten ………………………………………………………………………………..
(mandag-torsdag kl. 16.00 – 20.00, fredag kl. 15.00 – 20.00,
lørdage, søndage og helligdage kl. 10.00 – 20.00)

+45 72 27 69 00
+45 70 12 18 00

Hjemmeværn:
Flyvestation Skalstrup, Køgevej 167, 4621 Gadstrup .....................

+45 72 2172 77

Hjemmeværnsflotille 368, Havnen 43, 4600 Køge .........................

+45 56 66 23 68

Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 1. sal, 4000 Roskilde…………..

+45 72 54 65 00

Miljølaboratorier
Eurofins, Ørnebjergvej 1, 2600 Glostrup ………………………………………….

+45 70 22 42 96

Højvang Laboratorier A/S, Industri Vest 8, 4293 – Dianalund…………
Vagttelefon:………………………………………………………………………………………..

+45 58 24 24 58
+45 24 21 25 61

ALS. Bakkegårdsvej 406 A, 3050 Humlebæk……………………………………

+45 49 25 07 70

Halm m.v.
Jørgen Nielsen, Storskovvej 3, 4682 Tureby ..................………………
Mobil:………………………………………………………………………………………………….
(Lager er ca.5 – 10.000 baller 0,5 X 0,5 X 0,8) (ca. 15 kr.)
Rasmus Nielsen .........................................................………………

+45 56 28 34 97
+45 21 66 81 13
+45 40 45 34 97
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Kustbevakningen
http://www.kustbevakningen.se/

Bilag 2.
Oplysninger, der skal indeholdes i kommunens refusionsbegæringer i forbindelse med saneringsforanstaltninger ved olie- og kemikalieforureninger
– Kommunens navn og adresse
– Kommunens kontooplysninger
– Rapport opført i kronologisk rækkefølge over de iværksatte foranstaltninger (minutrapport)
– Kopi af timesedler med angivelse af timepris for alt personel og materiel som har været
indsat til forureningsbekæmpelsen.
– Kopi af bilag vedrørende øvrige relevante udgifter, som ønskes refunderet.
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Bilag 3. Prøvetagningsskema for olieprøver:

NB. Olieprøver skal tages repræsentativt i forhold til den olie der findes:
Hvis der er flere typer olie tages der prøver fra alle typer (2 prøver* pr type pr område)
Prøverne tages så hurtigt som muligt i rene glasflasker. Prøvemængde om muligt 250 ml.
Pas på kontaminering fra anden olie eller plastic – brug f.eks. metal-redskaber.
ID-nummer

(f.eks. dato-år-sted-løbenummer-delprøve):
NB. ID-nummer skrives (med vandfast) på prøveflaske!

Dato og tid

Dato for prøvetagning:

Sted

Sted (vej + nr. / strand):
______________________________________

og / eller
Position + format

år:

kl.:

Kommune:
________________________________________________
Position:
Pos. format:

Nord /
ED 50 ( ) eller

WGS 84 (

Øst
)

Vejr- og strømforhold

Vindretning og hastighed, vand og lufttemperatur, samt strømforhold:
Vind fra
,
m/s, luft temperatur:
grader.
Vand temperatur:
grader, strøm fra
Strømhastighed:

Metode for
prøvetagning

Opsamlet
Opsamlet
Opsamlet
Opsamlet
Andet:

Beskrivelse af
prøven

Konsistens: Tjæreagtig (
Andet:

i glas på stranden
med glas i strandkanten
i vandet ved strand _______ m fra kysten
fra båd:
), tykt olielag (

), tynd oliefilm (

)

Farve: (sort, brun, lys, varierende, fluorescerende):
Lugt: (benzin, diesel, olie, tjære, lugtfri):
Renhed: (blandet med sand, tang, vand eller ren):
Beskrivelse af
forureningen i
lokalområdet

Mængde (kg, tons, areal i m2):
Forekomst (samlet flade, klumper, pletvis, film):
Udstrækning (areal, kyststrækning):

Prøvetager

Navn:
Adresse:
Stilling:

Ansat hos:

Telefonnummer på arbejde:
Dato / underskrift
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* Den ene prøve er backup, hvis prøver forsvinder under transport eller smadres.

Bilag 4. Kort over Køge Havn og Køge Marina:

Køge Havn
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Køge Marina
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Bilag 5. Kort over strandområder i Køge Kommune:
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Bilag 6. Fakta om Natura 2000-områderne:
Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.
Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det:


at der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for. Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne
og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går
tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan
bevare sine særlige karakteristika,



at området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse eller
vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder.



at der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i området. Grundlaget
for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer.
Natura 2000-områder består af fuglebeskyttelsesområder, habitatområder og ramsarområder.
Nogle af områderne er både fuglebeskyttelses-, habitat- og ramsarområde på én gang.
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