Hearing och workshop | SVERIGES OLJESTRATEGI
MSB OCH NATIONELL SAMVERKANSGRUPP FÖR OLJESKADESKYDD (NSO) INBJUDER BERÖRDA
AKTÖRER ATT LÄMNA SYNPUNKTER PÅ DEN AKTÖRSGEMENSAMMA STRATEGIN FÖR SVENSKT
OLJESKADESKYDD.
Oljestrategin är en del av paketet strategiska dokument för området CBRNE. Oljestrategin
består av fyra kapitel.


Kapitel 1 ger en grundläggande information om dokumentet



Kapitel 2 ger en nulägesbeskrivning av svenskt oljeskadeskydd och beskriver dagens
riskbild för förorening till sjöss



Kapitel 3 ger en framtida riskbild inför år 2025 och baseras på en kunskapsöversikt som
tagits fram för oljestrategin



Kapitel 4 anger målbild och övergripande prioriteringar för svenskt oljeskadeskydd

Sveriges handlingsplan för oljeskadeskydd är ett komplement till oljestrategin och arbetet
påbörjas efter oljestrategins färdigställande.
Arbetet med oljestrategin har bedrivits aktörsgemensamt genom Nationell samverkansgrupp
för oljeskadeskydd (NSO) som består av: MSB (sammanhållande), Kustbevakningen,
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten, oljejouren, länsstyrelsen
samt representant för det kommunala perspektivet.
I samband med den skriftliga remissen erbjuder vi även hearingar till samtliga berörda aktörer
längs de svenska kusterna och de stora sjöarna. Syftet är aktörerna ska få information om,
och kunna lämna muntliga kommentarer och synpunkter på oljestrategin.
Dokumentet skickas till anmälda deltagare i slutet av februari.

MÅLGRUPP | för inbjudan


Samtliga kustkommuner; Miljö- och hälsa, Räddningstjänst, Säkerhetssamordnare,
Tekniska kontor m.fl. som har en roll inom oljeskadeskyddet före, under eller efter en
händelse.



Länsstyrelser; Enheter för Miljö och Säkerhetssamordning



Övriga myndigheter som berörs av oljeskyddet



Frivilligorganisationer, hamnpersonal och övriga relevanta aktörer är välkomna att
anmäla sig.

FYRA TILLFÄLLEN | Hearing och workshop
Det ges fyra tillfällen att delta på workshop och hearing om strategiförslaget. Läs mer och
anmäl dig via länkarna nedan.
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/NyheterCBRNE/Inbjudan-till-hearingar-och-workshopar-om-CBRNE-strategi/
MSB har inte möjlighet att svara för deltagarnas resor till mötet.


Göteborg den 5 mars, Havs- och Vattenmyndigheten, Gullbergs Strandgata 15



Umeå den 11 mars, lokal meddelas senare



Ronneby den 19 mars, Ronneby Brunn, Brunnsparken



Stockholm den 26 mars, MSB Flemminggatan 14

SÄNDLISTA | för inbjudan
Inbjudan skickas parallellt genom följande kanaler:


SKL:s nätverk



Länsstyrelsernas kontaktpersoner för oljeskydd



MSB:s kontaktlista

Hjälp oss gärna att sprida inbjudan vidare till folk ni tror är intresserade och berörda. Vi ber
samtidigt om ursäkt för att vissa får dubbla inbjudningar.
KONTAKT | och välkommen önskar,
Sonja Dobo
sonja.dobo@msb.se
070-810 82 79

Margaretha Ericsson
margaretha.ericsson@msb.se
070-525 33 78

