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Innledning
Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning.
Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende
forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig
miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader
naturens evne til produksjon og selvfornyelse.
IUAs strategi skal bidra til et langsiktig og helhetlig perspektiv i hele regionen og bidrar til gode
veivalg for å styrke beredskapen mot akutt forurensning. Hensikten med IUAs strategiske dokument
er å ha en offensiv innstilling til fremtidens utfordringer. Det handler om måten vi skal forholde oss til
endring og utvikling på og hvordan vi skal påvirke utviklingen i ønsket retning.
Strategisk plan skal være styrende for økonomiplan, handlingsplan og investeringsplan.

Intensjon med IUA
Akutt forurensning håndteres på 3 nivå.

Skadevolder

Kommune

Stat

Intensjonen med IUA er å gjøre kommunen i stand til å håndtere store uønskede hendelser knyttet til
akutt forurensning. Videre skal IUA også ha et fokus på forebygging av akutt forurensning.
Samarbeidet bidrar til en enhetlig strategi i beredskapen mot akutt forurensning der kommunene
kan dra nytte av felles ressurser på tvers av kommunegrenser.

Formål
Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha beredskap mot
akutt forurensning. Samarbeidet skal gi deltakerkommunene den mest kostnadseffektive beredskap.
IUA skal i tillegg se både kompetanse og ressurser i sammenheng, for å utnytte og se potensialet med
samhandling.
IUA skal være et samarbeidsorgan for å utvikle kommunenes evne til å håndtere store uønskede
hendelser knyttet til akutt forurensning. Den til en hver tid oppdaterte ROS-analysen for IUA skal
være styrende for virksomheten innenfor IUA.
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Dette inkluderer:
-

Beredskapspersonellet kompetanse
Kommunenes kompetanse
System for innkjøp, lagring og vedlikehold av utstyr
Øvelser for å kunne håndtere små og store uønskede hendelser, felles og individuelt pr.
brannvesen

Mål for IUA
IUA Sør-Trøndelag skal:
1

Være en bidragsyter for å sikre at kommunene beskriver risikoen for akutt forurensning i egen
kommune. Sammenstille kommunenes lokale risiko i en felles region, for på denne måten å
beskrive regionens totale og helhetlige risikobilde.

2

Videreutvikle og revidere beredskapsplan for IUA i henhold til gjeldende IUA ROS.

3

I økt grad fokusere på aktivitet knyttet til forebygging av akutt forurensning.

4

Bidra til at personellet i regionen har adekvat og oppdatert kompetanse innenfor fagområdet
akutt forurensning.

5

Sørge for at det finnes tilgjengelig relevant og riktig utstyr i riktig mengde på rett sted.

6

Gjennom øvelser styrke kommunenes evne til å håndtere de mest sannsynlige hendelser i
forhold til IUA ROS.

7

Styrke samvirke mellom aktuelle aktører innenfor akutt forurensning
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