
Observasjon fra fartøy / installasjoner 
av oljeforurensning 

Skjema/sjekkliste for registrering og formidling av 
observasjoner av akutt oljeforurensning fra fartøy på sjøen 

 
Registrering og formidling av observasjoner: 
1. Opplysningene formidles muntlig til Kystverkets vakttelefon: 33 03 48 00. 
2. Skjemaet sendes enten via e-post til vakt@kystverket.no eller til faks: 33 03 49 49. 
 
Avsender: 

Organisasjon: E-post: 

Navn: Telefon: 
 
 
Data om observasjonen 
 
Observert av (fartøyets ID): …………………………………………………………………… 
 

Tidspunkt for observasjonen (dato, klokkeslett – UTC): ………………………………............................ 
 

Sted: ........................................................................................................................................................ 
(angivelse i bredde-/lengdegrad, eller referanse i fast punkt, avstand og radial/peiling fra punktet) 
 

Forurensningens (flakets) utbredelse – lengde: ……………..……….. km, bredde:……………..………km 
 

Andel og areal av dette rektangelet som er olje : ……………………….. (%) ………..………………… km2 

 

Visuell beskrivelse av olje på sjø: 
(prosentvis areal fordeling i flaket i henhold til Bonn Agreement Oil Appearance Code – BAOAC, se baksida) 

Sheen/silvery 
(0.04 - 0.3 m3/km2) 

 
 
 
 

Rainbow 
(0.3 - 5 m3/km2) 

Metallic 
(5 - 50 m3/km2) 

Discontinous true 
oil (transition) DCTC 

(50 - 200 m3/km2) 

Continous true oil 
CTC  

(> 200 - > 2000 m3/km2) 

(Eksempel: 15% sheen, 15% rainbow, 60% metallic , 10% CTC/DCTC. Se eksempler på visuelle beskrivelser neste 
side). 
 
 
Mulig kilde: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Aktivitet i området (skip, petroleumsinstallasjon eller lignende): 
 
.................................................................................................................................................................. 
 

Vær (vind, bølger, temperatur sjø/luft.): …….…………………………………………………………………. 
 

Eventuell dokumentasjon (foto osv.): ………………………………………………………………………. 
 
Antall prøver tatt (se også eget skjema for forsendelse i prøvetakingskoffert):……………………. 
 

For nærmere informasjon de nærmeste 24 timer, kan følgende kontaktes (navn, mobilnummer): 
 
……………………………………………...……………………………………………………………………… 
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Observasjon fra fartøy / installasjoner 
av oljeforurensning 

Skjema/sjekkliste for registrering og formidling av 
observasjoner av akutt oljeforurensning fra fartøy på sjøen 

 
Registrering og formidling av observasjoner: 
1. Opplysningene formidles muntlig til Kystverkets vakttelefon: 33 03 48 00. 
2. Skjemaet sendes enten via e-post til vakt@kystverket.no eller til faks: 33 03 49 49. 
 
Avsender: 

Organisasjon: E-post: 

Navn: Telefon: 
 
 
Data om observasjonen 
 
Observert av (fartøyets ID): …………………………………………………………………… 
 

Tidspunkt for observasjonen (dato, klokkeslett – UTC): ………………………………............................ 
 

Sted: ........................................................................................................................................................ 
(angivelse i bredde-/lengdegrad, eller referanse i fast punkt, avstand og radial/peiling fra punktet) 
 

Forurensningens (flakets) utbredelse – lengde: ……………..……….. km, bredde:……………..………km 
 

Andel og areal av dette rektangelet som er olje : ……………………….. (%) ………..………………… km2 

 

Visuell beskrivelse av olje på sjø: 
(prosentvis areal fordeling i flaket i henhold til Bonn Agreement Oil Appearance Code – BAOAC, se baksida) 

Sheen/silvery 
(0.04 - 0.3 m3/km2) 

 
 
 
 

Rainbow 
(0.3 - 5 m3/km2) 

Metallic 
(5 - 50 m3/km2) 

Discontinous true 
oil (transition) DCTC 

(50 - 200 m3/km2) 

Continous true oil 
CTC  

(> 200 - > 2000 m3/km2) 

(Eksempel: 15% sheen, 15% rainbow, 60% metallic , 10% CTC/DCTC. Se eksempler på visuelle beskrivelser neste 
side). 
 
 
Mulig kilde: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Aktivitet i området (skip, petroleumsinstallasjon eller lignende): 
 
.................................................................................................................................................................. 
 

Vær (vind, bølger, temperatur sjø/luft.): …….…………………………………………………………………. 
 

Eventuell dokumentasjon (foto osv.): ………………………………………………………………………. 
 
Antall prøver tatt (se også eget skjema for forsendelse i prøvetakingskoffert):……………………. 
 

For nærmere informasjon de nærmeste 24 timer, kan følgende kontaktes (navn, mobilnummer): 
 
……………………………………………...……………………………………………………………………… 

1 

Send i e-post

Send i e-post

Registrering og formidling av hendelse: 
1. Opplysningene formidles muntlig til Kystverkets vakttelefon: 33 03 48 00. 
2. Skjemaet sendes enten via e-post til vakt@kystverket.no eller til faks: 33 03 49 49. 

Varsling av akutt forurensning/
fare for akutt forurensing 

olje og/eller kjemikalier

Navn på den som varslet: Telefon:

Dato for utslippet: Tid:

110-sentralen/brannvesen:

Avsender navn: E-post:

Telefon: Telefax:

Navn på stoffet som har sluppet ut og eventuelt CAS- eller UN-nummer:

Væske: Gass: Fast form: Mengde utslipp:

Skadested:

Skadevolder: Kontaktperson:

Adresse: Telefon:

Varslingsperson:

Dette skjemaet er fylt ut av::

Type akutt forurensning:

Årsak, hvis kjent:

Er tiltak iverksatt, i så fall hvilke? (Gi en nærmere beskrivelse)

Hva er berørt/resipient:

Spesielt miljøsårbare områder i nærheten:

Viderevarsling til:

Værforhold:

Skadested og skadevolder:

Grunn:  Vassdrag:     Sjø:  Luft:       Annet: ,angi:

Nei: Ja: Beskriv (eks: steinfylling, våtmarksområde, osv.):

Politi:    Brannvesen:     IUA:       Lokale myndigheter:        Andre: Hvem:

Vind:       m/s  Temperatur:      ºC       Bølgehøyde:            m (ved sjøulykker)
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