
8.1 redegjørelse for internkontrollsystem  

Vi implementerer Viking Gjenvinning AS sitt internkontrollsystem med elementer fra 
Containerservice Ottersøy. 

Bedriften har etablert system i henhold til internkontrollforskriften. 
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1.1 lnternkontrollsystem 

lnternkontroll er a pase at krav fastsatt i eller i med hold av lov eller forskrift overholdes. Vi 

skal med dette ikke bare etterleve lover og forskrifter, men selv aktivt kontrollere at dette 

faktisk skjer. 

Malsettingen skal oppnas ved at internkontrollsystemets oppbygging legges opp etter 

f¢1gende retningslinjer: 

1. Dokumentere hvordan anleggene drives for a overholde de lover og forskrifter

som gjelder for var virksomhet.

Dette betyr at vi skal beskrive hvordan vi arbeider ved a utarbeide prosedyrer og instrukser 

for 

drift av anlegg 

helsemessige forhold 

milj¢forhold 

vernearbeid 

2. Klarlegge ansvarsforhold i hele organisasjonen. Alie ansatte skal vite hvilket ansvar

de er palagt i de forhold som omfattes av internkontrollforskriften.

3. Avviksbehandling, korrigerende og forebyggende tiltak. Det ska I utarbeides

prosedyrer og instrukser som sikrer at faktiske avvik/potensielle avvik avdekkes samt at

korrigerende eller forebyggende tiltak vurderes, iverksettes og f¢1ges opp.

4. Konsekvenser. De konsekvenser som f¢1ger ved brudd pa eller avvik fra gjeldende

bestemmelser skal klargj¢res.

Daglig leder eller den han bemyndiger pa det enkelte anlegg, er ansvarlig for at arbeidet 

med internkontroll gjennomf¢res og f¢1ges opp etter de retningslinjer som er angitt i disse 4 

punkter. 
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>-> 

Vi skal arbeide for l0nnsom virksomhet gjennom mottak, bearbeiding og 
gjenvinning av avfall pa en kostnadseffektiv, milj0riktig og silcker mate. 

>-> Vi arbeider for a skape et arbeidsmilj0 hvor medarbeiderne bryr seg om hverandre,__Qf_ 
den enkelte involveres i HMSK forbedringer og at hver enkelt bidrar ti! malet om ett 
skadefritt anlegg. 

>-> Vare l0sninger og tjenester ska! tilfredsstille kundenes krav. 

>-> Vare ansatte skal fole trygghet, deltagelse og trivsel i sitt daglige arbeid. 

>-> Vi skal kontinuerlig vurdere risiko mht. helse, milj0, sikkerhet og kvalitet sammen 

med vare medarbeidere. 

>-> Vi ska! ho Ide oss innenfor myndighetenes krav og jobbe kontinuerlig med a redusere 

vare negative ytre milj0pavirkninger ved blant annet a redusere utslipp ti! vann og ti! 
luft samt s0rge for milj0riktig behandling av det avfall vi handterer og produserer. 

>-> Vi ska! strebe etter lesninger som minimaliserer bruk av energi. 

>-> Vare prestasjoner innen sikkerhet, ytre milj0 og arbeidsmilj0 er viktig for a sikre 

bcerekraftig virksomhet. 

>-> Vi ska! utvikle vare medarbeidere slik at var kunnskap og adferd gir oss langsiktige 
relasjoner, l0nnsom forretning . 

>-> Vi ska! stille krav ti! vare entrepren0rer og leverand0rer. 
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HMS-ma/ 

• _Overholde konsesjonsbelagte utslippsparametere

• HSSEQ rapporter ska/ behandles oq lukkes innen 30 daqer; < 5 % utestaende 
rapporter 

Arlig utarbeides det mal og handlingsplaner for helse, milj(ll og sikkerhet. 

Ansvar: 

Det er ledelsen (llverste ansvar a utarbeide og f(lllge opp kvalitets- og HMS politikken og de 
HMS mal og planer som er satt opp. Alie ansatte har ansvar og plikt til a arbeide i trad med 
malsetninger og planer og bidra til best mulig resultater. 
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For a avdekke risikoomrader i var virksomhet ska I det med jevne mellomrom gjennomf¢res 

risikoanalyser. Fellesrutine beskriver hvordan risikoanalyser skal gjennomf¢res. 

Tiltak f¢res som forbedringsforslag i avviksskjemaet, eventuelt blir det satt opp i HMS 

handlingsplan. 

Risikoanalyse ska I gjennomf¢res jevnlig og er spesielt aktuell ved forandringer, ombygginger 

eller generelle unders¢kelser. 

Skjema for risikoanalyser fylles ut og lagres i styringssystemet. 

Ansvarlig 

Ansvarlig for gjennomf¢ring er HMS-ansvarlig. 

1.5 U¢nskede hende/ser 

Med u¢nskede hendelser menes hendelser som har eller kunne ha medf¢rt person-, milj¢

eller materiel! skade. 

U¢nsket hendelse mht personskader innbefatter ethvert u¢nsket forhold i arbeidsmilj¢et 

enten det er av fysisk, psykososiale, sikkerhetsmessig eller annen art. Alie yrkesskader, 

materielle skader og nestenulykker skal registreres. Alie ansatte er ansvarlige for a 

rapportere. Det er laget en rapporteringsbok som alle ansatte skal benytte. Rapporterte 

hendelser leveres til ncermeste overordnede. 

Registrering av u¢nskede hendelser og forhold ska I gj¢res i styringssystemet. 

Ved alvorlige personskader varsles politi og arbeidstilsyn. 

Avvik og u¢nskede hendelser registreres og behandles i avvikssystemet. 

Oppf!l!lging 

U¢nskede hendelser som rapporteres inn blir fulgt opp pa allm¢ter, driftsm¢ter . 

En del av oppf¢1gingen er ogsa a sjekke ut om eventuelle tiltak som er gjennomf¢rt har 

fungert hensiktsmessig. 
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1. 6 Kjemikalier 

Dok. Id: I Versj;n 

IK0004 
Godkjenningsdato: 

2017-05-08 

Det skal finnes datablad pa alle kjemikalier som brukes pa anlegget. Databladene er samlet i 

en egen perm.  

HMS - ansvarlig er ansvarlig for oppbevaring av datablad samt oppdatering av databladene. 

Perm med datablad er plassert hos HMS - ansvarlig. I tillegg er datablad hengt ut pa 

oppbevaringsplasser hvor st¢rre kvanta av kjemikaliene befinner seg. 

Det ska I gjennomf¢res risikovurdering av alle innkj¢pte kjemikalier og ut fra det vurdere 

behov for substitusjon. 

Ansvarlig 
HMS - ansvarlig er ansvarlig for at oppdatering og oppbevaring skjer slik som beskrevet og 

at risikovurdering/substitusjonsvurdering gjennomf¢res. 

1. 7 Opplcering

For a kunne ivareta de forskjellige funksjoner de ansatte har i internkontrollarbeidet trengs 

opplc:ering. Opplc:eringen ska I skje sa raskt som mulig nar noen overtar en ny funksjon. 

Alie ansatte: 

Alie ansatte ska I fa en innf¢ring i internkontrollsystemet. Relevante instrukser og rutiner for 

stillingen ska I gjennomgas. Driftssjef er ansvarlig for at dette blir gjort. Se sjekkliste for 

nyansatte som ligger tilgjengelig i personalhandboken. 

Hovedverneombud/Verneombud: 

Grunnkurs i helse, milj¢ og sikkerhet, 40 timer. Ansvarlig for at kurs blir avholdt er HMS

ansvarlig. 

Ledere 

Skal ha opplc:ering iht. krav satt i arbeidsmilj¢1oven_§3.5. 
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oppbevares i personalmappe. Ansvarlig er HMS -ansvarlig. 

1.8 lnternrevisjon 

Det ska I gjennomf¢res internrevisjon arlig pa anlegg. HMSK sjef er ansvarlig for at det blir 

gjort. Det revideres bade mht kvalitet, ytre milj¢, helse og sikkerhet. 

1.9 Lover og forskrifter 

lnternkontroll som tilsynsform kan anvendes innen flere omrader. Flere departementer 

samarbeidet, og fremmet i fellesskap varen 1990 et forslag til Stortinget om dette. 

Stortinget vedtok i 1991 en felles forskrift for internkontroll. Forskriften kom i ny utgave i 

1997 og heter na "Forskrift om systematisk helse-, milj¢- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter". Forskriften har hjemmel i f¢lgende lover: 

• arbeidsmiij0loven

• brann- og eksplosjonsvernloven

• forurensningsloven ( dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker)

• genteknologiloven

• lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

• produktkontrolloven

• sivilbeskyttelsesloven

• stralevernloven

Disse lovene med relevante forskrifter finnes pa internett og er oppdatert til enhver tid. 

Nedenfor finnes internettadressene for a kunne finne lovene med tilh¢rende forskrifter. 

Ved a klikke pa adressene nedenfor sa kommer man direkte inn pa disse internettsidene . 

• 

Lover m/tilh¢rende forskrifter 

Arbeidsmilj¢loven 

Brann- og eksplosjonsvernloven 

Lov om tilsyn med elektriske anlegg 

Produktkontrolloven 

I nte rnetta d resse 

www.arbeidstilsynet.no 

www.dsb.no 

-------�--�-�-��---� 

I Versj;n 
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www.klif.no 

www.lovdata.no 

Forskriftsgjennomgang gj0res arlig av HMSK sjef. 

Viking gjenvinning AS omfattes av en del lover og forskrifter. Noen av lovene og 

forskriftene forholder anlegg seg til daglig og som derfor anses for a vcEre av st0rst 

betydning, disse er satt opp i tabell 1. Tabell 2 viser 0vrige forskrifter som anlegg ma 

forholde seg til. Gr0nn farge pa sist endret data viser de lover og forskrifter som er endret 

gjennom siste ar. 

De viktigste lover og forskrifter: 

Arbeidsmilj0loven 

lnternkontrollforskriften. 

Forskrift om maskiner 

Forurensingsloven 

Forskrift om varsling av akutt forurensing eller 

fare for akutt forurensing 

Forskrift om handtering av brannfarlig, 

reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og 

anlegg som benyttes ved handtering. 

Fo ru re nsni ngsforskriften 
Aktuelle kapitler som Stena er underlagt: 

Kap.2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og 

gravearbeider 

Kap.5. St¢y- kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser 

for eksisterende virksomhet 

Kap.7. Lokal luftkvalitet 

Kap.11. Generelle bestemmelser om avl¢p 

Kap.15. Krav til utslipp av oljeholdig avl¢psvann 

Kap.lSA. Paslipp 

Kap.15B. Rensing av avl¢psvann 

Kap.17. Utslipp av farlige staffer til vann 

Kap.36. Behandling av tillatelser etter forurensningsloven 

Kap.39. Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og 

kontroll etter forurensningsloven 

Kap.41. Tilsyn, klage, straff mv. 

lkrafttredelse, Sist endret, dato 
dato 

17.6.2005 21.6.2013 

6.12.1996 2.12.11 

19.8.1994 30.12.2013 

1.10.1983 14.6.2013 

1.1.1993 27.6.2007 

8.6.2009 8.6.2009 

1.6.2004 20.1.2014 
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Avfallsforskriften 

Aktuelle kapitler som Viking gjenvinning er underlagt: 

Kap.l. Kasserte elektriske og elektroniske produkter 

Kap.3. Milj¢skadelige batterier 

Kap.4. Kasserte kj¢ret¢y 

Kap.5. lnnsamling og gjenvinning av kasserte dekk 

Kap.9. Deponering av avfall 

(Kap.10. Forbrenning av avfall ) 

Kap.11. Farlig avfall 

Kap.12. Gebyr for deklarering av farlig avfall 

Kap.13. Grensekryssende transport av avfall 

Kap.14. Kasserte PCB-holdige isolerglassruter 

Kap.17. Felles bestemmelser om tilsyn, klage, straff mv. 

Forskrift om utf¢relse av arbeid 

Kap. 2 Stoffkartotek 

Kap. 3 Arbeid hvor kjemikalier kan utgj¢re en fare for 

arbeidstakers sikkerhet og helse 

(Kap. 4 Asbestarbeid) 

Kap. 5 Varmt arbeid 

Kap. 6 Arbeid i omgivelser som kan medf¢re eksponering for 

biologiske faktorer 

Kap. 7 Arbeid med fare for forplantningsskader 

Kap. 10 Krav til bruk av arbeidsutstyr 

Kap. 11 Tilrettelegging for bruk av arbeidsutstyr 

Kap. 12 Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr ... 

Kap. 13 Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll 

Kap. 14 Arbeid som kan medf¢re eksponering for st¢y eller 

mekanisk vibrasjoner 

Kap. 15 loniserende straling 

Kap. 17 Arbeid i h¢yden 

Kap. 18 Arbeid med utstyr til l¢fting 

Kap. 19 Arbeid med mobilt arbeidsutstyr 

Kap. 20 H¢ytrykksspyling 

Kap. 22 Sikkerhetsskilting og signalgivning 

Kap. 23 Risikovurdering, oppla:!ring og informasjon ved 

manuelt arbeid 

Kap. 24 Arbeid med driftskontroll og sikkerhetsovervaking 

Kap. 25 Kontroll og pr¢ving av trykklufts fl asker for pusteluft 

Kap. 29 Arbeid i eller pa tanker, r¢rledninger, rom el hvor 

det kan va:!re brannfarlig vare eller helsefarlig stoff 

Kap. 31 Register over eksponerte arbeidstakere 

Tabe/11 

Lover og forskrifter som Viking ogsa omfattes av: 
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1.6.2004 

1.1.13 

lkrafttredelse, dato 

13.3.2014 

13.3.2014 

Sist endret, dato 
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Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
Kap. 2 Medvirkning fra arbeidstakere eller deres 
representanter 
Kap. 3 Valg, opplc1=ring mm av verneombud og 
arbeidsmilj¢utvalg 
Kap. 7 Risikovurdering 
Kap. 8 Opplc1=ring 
Kap. 9 lnformasjon til arbeidstakere 
Kap. 10 Planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker 
drift 
Kap. 11 Arbeidsinstruks 
(Kap. 12 Arbeid av barn og ungdom) 
Kap. 13 Bedriftshelsetjeneste 
Kap. 14 Meldeplikt og helseovervaking 
Kap. 15 Bruk av personlig verneutstyr 

Arbeidsplassforskriften 
Kap. 2 Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler 
Kap. 3 Krav til personal ram, renholds utstyr, l.hjelpsrom, 
1.hjelpsutstyr
Kap. 4 Sikkerhetsutrustning
Kap. 5 Skilting og merking
Kap. 6 Sikring av farlige arbeidsplasser og omrader
Kap. 7 Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfc1=ren
Kap. 8 Arbeid i omgivelser som kan medf¢re eksponering for
biologiske faktorer

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier 
Kap.2 St¢y 
Kap. 3 Vibrasjoner 
Kap. 4 Straling 
Kap. 5 Kjemikalier 
Kap. 6 Klassifisering av biologiske faktorer 

Produsentforskriften 
Kap. 2 Krav til arbeidsutstyr mm 
Kap. 4 Stillaser og stiger 

Klassifisering, merking mv av farlige kjemikalier 

(Merkeforskriften) (skal oppheves 1.7.15) 

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige 

atmosfcerer 

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i 

eksplosjonsfarlig omrade 

Forskrift om klassifisering og merking av farlige 

kjemikalier 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker 
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1.1.13 24.2.2014 

-

1.1.13 30.12.2013 

-

1.1.13 30.12.13 

1.1.13 30.12.2013 

30.7.2002 15.3.2013 

30.6.2003 8.12.2003 

1.1.1997 8.12.2003 

30.7.2002 4.7.12 

1.7.2002 11.1.2013 
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med farlig staff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
Forskrift om transport av farlig gods 
Forskrift om elektrisk utstyr 
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av 
elektriske anlegg 
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk 
utstyr 
Ferieloven 
Produktkontrolloven 
R0ykeloven 
Milj0informasjonsloven 
Lov om yrkesskadeforsikring 
Brukthandelloven 
Personopplysningsloven 
Grensekryssende transport av avfall 
Se kap. 13 i avfallsforskriften 

Forskrift om milj¢rettet helsevern 
Reach forskriften 
CLP forskriften 

Tabe/12 

2. Arbeidsmiljf6

2.1 Vernerunder 

Filial: Stena Recycling AS

I �;�·�dem Max

1.7.2002 

15.8.1995 
1.1.1999 
1.7.2006 

24.5.1929 

1.1.1990 
1.9.1977 
9.3.1973 
1.1.2004 
1.1.1990 
1.1.2000 
1.1.2001 

1.7.2003 
30.5.2008 

16.6.12 

Side 14 av 36 

Dok. Id: 

IK0004 I
Versj;n 

Godkjenningsdato: 

2017-05-08 

26.4.2010 
14.1.2014 

14.11.2011 
30.6.2005 
1.7.2006 

11.1.2013 

22.6.2012 
19.6.2009 
14.6.2013 
19.5.2006 
20.6.2003 
25.6.2004 
11.1.2013 

---

1.7.2007 

13.12.13 
19.12.2013 

A ga vernerunder betyr en systematisk gjennomgang av anlegget for a gjennomf0re tiltak til 
forbedring av helse, milj0 og sikkerhet der dette er n0dvendig. 

Hyppighet 
1-4 ganger i aret avhengig av anleggets st(llrrelse.

Deltakere 



�STENA 
Innovative recycling 

Filial: Stena Recycling AS Side 15 av 36 

Dok. id: I Versj;n 

Intern kontrol I hand bok IK0004 

Utstedt av: Godkjent av: Godkjenningsdato: 

Bergland Ellen Trandem Max 2017-05-08 

• HMS-ansvarlig

• Verneombud

• Verneleder (hvis det er opprettet)

• Leder for det aktuelle omradet

• BHT (skal minimum delta 1 gang arlig)

Gjennomf121ring 

Vernerunden gjennomf¢res ved gjennomgang av hele anleggsomradet, eventuelt utvalgte 

omrader. 

Sjekkliste benyttes ved vernerunden og vii vcere til hjelp for gjennomf¢ring. Temaer som 

star oppf¢rt i listen er: 

Orden / renhold 

Bruk av verneutstyr 

Elektrisk 

Ergonomi 

R¢mningsveier 

Arbeidsutf¢relse 

Brannvernutstyr 

F¢rstehjel psutstyr 

Lys / Klima 

Det avtales tidsfrister underveis pa de saker som har kommet frem. Saker som kommer 

frem registreres i avvikssystemet. 

Oppf!2!1ging 

Avvikene ska I f¢1ges opp pa driftsm¢ter i etterkant av vernerunden iht. tidsfristene som er 

satt opp. Avvikene blir ogsa fulgt opp pa neste vernerunde. 

Ansvarlig 

HMSK Sjef er ansvarlig for at denne prosedyren blir fulgt i praksis og justert etter behov. 

2.2 Safety walks 

Safety Walks ska I gjennomf¢res for a identifisere risikofylte forhold og hand linger og 

iverksette effektive, korrigerende tiltak. 
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Safety Walks skal gjennomf¢res av leder og skal dokumenteres. _Dersom det blir oppdaget 

avvik ved safety walken skal avviket rapporteres via avvikssystemet. 

Ansvarlig 

Driftssjef er ansvarlig for at det gjennomf¢res safety walk for virksomheten og for a folge 

opp forbedringskommentarer og avvik som fremkommer for virksomheten. 

2.3 Sykefravcer 

Det ska I f¢res en sykefravcErsstatistikk for anlegget etter Rikstrygdeverkets retningslinjer. 

Ansvarlig for at statistikken blir f¢rt er l¢nnsansvarlig.  

2.3.1 Sykefravrersoppfolging 

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppf¢1ging av sykefravcEr. 

Arbeidsmilj¢1oven og folketrygdeloven har fastsatt noen m¢tearenaer, tidsfrister og 

ansvarlige for virksomhetens oppf¢1ging av sykemeldte. 

Se ogsa link til nav sin nettside om oppf¢1ging av sykefravcEr: 

http://www. nav. no/ Arbeid/Oppf%C3%B81gi ng+av+sykmeldte 

2.4 Bedriftshe/setjenesten {BHT) 

Anlegg er tilknyttet lokale bedriftshelsetjenester. 

BHT skal vcEre en ressurs for anlegg i det helsefremmende og forebyggende HMSarbeidet. 

Arbeidsgiver har ansvaret for HMS. 

BHT skal opptre som radgivere i arbeidsmilj¢sp¢rsmal og skal komme med rad og 

anbefalinger basert pa faglig kunnskap. 

Det er krav til at bedriftshelsetjenesten man er tilknyttet er godkjent av Arbeidstilsynet. I 

AMU (arbeidsmilj¢utvalg) har BHT en fri og uavhengig stilling i arbeidsmilj¢sp¢rsmal og er 

fast representert i AMU - uten stemmerett. 

Ansvarlig 

Generelt er BHT radgivere og har faglig ansvar for de radene som gis, men de overtar ikke 

arbeidsgivers juridiske ansvar. 

7 
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2.5 Maskin og truckkj¢ring 

Alie maskinf¢rere ska I ha maskinf¢rerbevis. Alie som kj¢rer truck ska I ha truckf¢rerbevis. 

Det skal f¢res loggbok/maskindagbok for daglig/ukentlig vedlikehold/sjekk av truck og 

handteringsmaskiner. Loggb¢kene finnes i f¢rerhus pa maskinene eventuelt annet 

hensiktsmessig sted som er kjent for brukerne. 

Ansvarlig 

I Versj;n 

HMS-ansvarlig er ansvarlig for oppdatert liste over utstedte kompetansebevis. Kopier legges 

i personalarkiv. 

2.6 Vernereglement 

Alie ansatte (inkl vikarer): 

Arbeidst¢y Det ska I benyttes synlighetst¢y (NS-EN 471) 

• Kombinasjon av jakke og bukse - til sammen kl.3
• klasse 3 pa jakke/overdel
• klasse 2 pa bukser
• farge gul for ansatte
• Synlighets T-skjorter (klasse 2/3) kan benyttes dersom arbeidet som

gj¢res ikke medforer farer for kuttskader pa arm. Dette ska I
dokumenteres gjennom en risikovurdering som skal godkjennes av
administrerende direkt¢r.

Shorts er ikke tillatt. 

*Ved utforing av varme arbeider ska I flammehemmende arbeidst¢y benyttes.
(EN ISO 11612)

Vernefott¢y: Vernesko med spikersale ska I alltid benyttes inne pa omrade og i 
forbindelse med prosjektarbeid . Kontorlokaler er unntatt. 

Ved utf¢ring av varme arbeider ska I egnet vernest¢vel med spiker sale 
benyttes. 

Vernebriller: • Tette vernebriller (i e,o/'t_karbonatl oa/eller vesir el/er sveisemaske ska/

brukes ved bruk av vinkelslie,er el/er an net verkt¢'t. hvor det er star tare

tor se,rut av smae,artik/er!._se,linter!._st¢v. (for eksempel slipearbeider,
sveising, brenning, demontering av skjermer, bruk av trykkluft osv.)
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• Ansiktsskierm og_!__ el/er tette vernebriller U e_o/'t_karbonatlskal brukes

ved handtering_ av kiemikalier og_ farliq avfa/1

I tillegg ska I det benyttes vernebriller ved: 

• Bearbeiding og sanering av EE-avfall

• Ferdsel og opphold i hallen 

• Milj¢sanering av båter 

Det er pabudt med hjelm inne pa omrade, samt ved eksterne 
riveprosjekt. Kontorlokaler/kontrollrom/f¢rerhus er unntatt. 

Andre unntak kan gis av leder/stedforrteder etter at risikovurdering er 
fremlagt og godkjent. 

Det er pabudt med h¢rselsvern der det er satt opp skilt med h¢rselsvernsone. 

Varme arbeider: 

Det er pabudt med friskluftsmaske med trykkluft eller tilsvarende type maske 
som ivaretar sikkerheten ved skj�rebrenning. Dersom annen type maske 
benyttes, skal partikkelfilteret v�re av type P3 filter. 

Riktig type maske ska I vurderes og brukes ved folgende arbeid, nar 
avtrekksforholdene blir for darlige: 

• Soping/feiing

• Demontering 

• Sortering 

Hansker ska I alltid benyttes i produksjon og ved vedlikehold ute i anlegget. 

Ved arbeid hvor kutt og stikkskader er en risiko, ska I skj�rebeskyttelses-
hansker benyttes. 

Type hansker som ska I brukes: 

Manuell sortering av metaller 
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Ferdsel pa 

omradet: 

Godkjent av: 

Trandem Max

• Lav risiko: Arbeidshansker i skinn
• H!21y risiko: Skj�rebeskyttelseshansker

Demontering av EE-avfall (manuell montering) 

• Lav risiko: Arbeidshansker i skinn

Godkjenningsdato: 

2017-05-08 

• H!21y risiko: Skj�rebeskyttelseshansker (ved sorteringslinje og
sortering av lysr(l!r og lyskilder)

• Underarmsbeskyttelse er pabudt for Technoworld
• Ved kontakt med kjemikalier: Kjemikaliehansker

Sortering av papp/papir 

• arbeidshansker i skinn

Arbeid med kjemikalier 

• Kjemikaliehansker
• Kjemikaliehansker med skj�rebeskyttelse (hvis risiko for kutt

ogsa er tilstede)
Bedriften skal avsette egen plass til varme arbeider, hvor omradet er 

spesielt tilpasset slikt arbeid slik at risiko for brann er liten: 

• Brannslukningsutstyr ska I v�re pa plassen hvor arbeidet utf(l!res
• Andedrettsvern skal benyttes

Dersom varme arbeider ikke foregar pa egen plass
L 

ska I det gjennomf(l!res en 
risikovurdering f(l!r arbeidet igangsettes. 

I tillegg ska I arbeidsstedet klargj(l!res for varme arbeid av sertifisert personell. 

• Brannslukningsutstyr skal v�re pa plassen hvor arbeidet utf(l!res
• Vurdere bruk av brannvakt
• Andedrettsvern skal benyttes

Det er forbudt for ansatte a kj!llre privatbiler inn pa anlegget.  Parke ring ska I 
skje pa anviste plasser. 

Vis hensyn og v�r aktsom ved ferdsel pa omradet. Kj!llr iht. oppsatt 
fartsgrense. Fartsgrense kan maks v�re 15 km/h. 
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* dersom det er problemer med a finne svnlighetst¢v i f!ammehemmende materiale, kan oqsa 

svnliqhetsvest utenpa arbeidst¢vet v<Ere et alternativ. 

Ansvarlig 

• Enhver person som utforer arbeid ved bedriften plikter a rette seg scErskilt etter disse

bestemmelsene.

I Versj;n 

• Enhver har ansvar for egen og andres sikkerhet og helse. Personlig verneutstyr ska! ivaretas

og brukes uoppfordret.
• Alt verneutstyr som benyttes er brukeren selv ansvarlig for a sjekke ut at er i orden f!llr det

tas i bruk.
• Alie ansatte plikter a sette seg inn i bedriftens brann og ulykkesprosedyrer.

Bes{bkende 

Bes!llkende kan i f!lllge med ansatt bes0ke bedriftens omrader. Bes!llkende ska! utstyres med 

• Hjelm

• Synlighetst(l)y

• Vernesko

• ¢repropper

• I tillegg skal bes!l)kende utstyres med briller dersom de ska! oppholde seg i omrader med

vernebrillepabud.

Anlegget ska! kunne tilby vernesko til utlan til bes0kende. 

Dersom bes0kende bruker briller ti! vanlig, kan disse brukes. 

 

Transport0rer/tilfeldige transport(l)rer/faste kunder/tilfeldige kunder (foretak) 

• Ska! ha hjelm, synlighetst(l)y og vernesko nar de ferdes inne pa omradet.
• Tilfeldige transport0rer ma fa utdelt vest og hjelm i vekten/resepsjonen alternativt er a fa

utdelt av maskinf0rer.
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Private kunder 

I Versj;n: 

Skal fa hjelm og synlighetst{l)y utdelt i vekten/resepsjonen. Eventuelt kan private kunder loses til 

egen losseplass hvor hjelm og synlighetst(i'ly ikke er pakrevd. Dette ska! risiko vurderes og 

godkjennes. 

Entrepren{l)rer 

lnstruks for entrepren(i'lrer og servicepersonell ska! fylles ut av innleid personell som utf(i'lrer service, 

byggearbeid, vedlikehold etc. Bestillers ansvar at dette t0lges opp. 

2.7 HMS-ansvarlig 

};>- Daglig leder har det overordnede HMS ansvaret. 

};>- Alie ledere som leder noen har et sa2rskilt lederansvar og HMS ansvar. 

};>- Alie ansatte har et medvirkningsansvar og et ansvar for seg selv. 

Det skal va2re tydeliggjort i den enkeltes kontrakt og stillingsbeskrivelse hvilken myndighet 

som er tildelt. Ut fra myndighet og fullmakt vii det fremkomme hvilket ansvar lederen har. 

Leder med selvstendig faglig og/eller administrativt ansvar som kan ta de n¢dvendige 

beslutninger for a ivareta arbeidsmilj¢hensyn som loven krever/palegger arbeidsgiver, og 

saledes ha full ma kt til a prioritere ressursene, vii ha arbeidsgiveransvar. 

Leder kan delegere arbeidsoppgaver for a avlaste seg selv. Dette vii ikke pavirke lederens 

myndighet og det ansvaret som er tillagt lederen. 

Viking gjenvinning AS ska! utarbeide rutiner som tydeliggj¢r hvem som er ansvarlig for at 

rutiner blir gjennomf¢rt og overholdt. 

2.8 Hovedverneombud/Verneombud 

Hovedoppgaver for hovedverneombudet/verneombudet er a: 

• lnformere de ansatte om forhold som angar HMS
• Delta pa vernerunder

• Delta pa intern revisjoner
• Delta pa inspeksjoner fra tilsynsmyndigheter
• Delta i m¢ter med bedriftshelsetjeneste
• Motivere alle ansatte til etterlevelse av gjeldende forskrifter
• Motivere til gode holdninger, orden og renhold
• Sette seg inn i gjeldende lover og forskrifter
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Verneombudet har myndighet til a: 

• Ga gjennom all dokumentasjon og registreringer

• Stoppe produksjonen ved farlige situasjoner

• Avvise personell som ikke bruker godkjent verneutstyr

• Palegge etterlevelse av krav i systemet

2.9 Brannvernleder 

Hovedoppgaver for brannvernleder er a: 

• Holde kontroll med at slukkeutstyr er pa plass og i orden

• Ha r¢mningsveier klare

• Organisere og gjennomf¢re brannvern¢velser

• VcEre kjent med alle gjeldende brannvernforskrifter

• Ha kontakt med lokalt brannvesen

• Ha kontakt med forsikringsselskapet

• Ha kontakt med eksternt firma som utf(l)rer service/vedlikehold.

• Rapportere til daglig leder

• Motivere til gode holdninger innen brannsikkerhet

Brannvernleder har myndighet til a: 

• lverksette opplcering og avholde brannvern¢velser

• Palegge etterlevelse av krav i systemet

2.10 Retningslinjer for oppf¢lging av reg/er om arbeidsforholdet 

I Versj;n 

Hensikten med dette kapitlet er a beskrive hvordan regelverket ved anleggene skal 

handheves. 

Generelt 
Alie arbeidsoperasjoner og forhold som er ber¢rt av innholdet i lnternkontroll hovedbok 

skal f(l)lge de anvisninger og retningslinjer som f¢1ger herav. 
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Ved brudd pa regler om arbeidsforholdet, alvorlige og mindre alvorlige, vii behandlingen av 

slike saker alltid vurderes med skj(l)nn og en konkret vurdering. 

Reaksjon ved brudd pa reglene 

Muntlig advarsel 

Ved brudd pa arbeidsreglementet eller and re anvisninger, plikter ncermeste overordnede a 

gi den ber(l)rte en muntlig advarsel, eventuelt med tillitsvalgte tilstede. Advarselen skal gis 

pa en slik mate at den underordnede forstar at vedkommende far en advarsel. Lederen 

noterer tidspunktet og innholdet av advarselen. 

Ved gjentatt brudd plikter den ncermeste overordnede a gi en muntlig advarsel eventuelt 

med tillitsvalgte tilstede, samt gi vedkommende beskjed om at arbeidsdagen er avsluttet og 

at vedkommende kan ga hjem (uten beta ling). 

Ved gjentatte eller ytterligere brudd ska I advarselen bekreftes eller gjentas som skriftlig 

advarsel med angivelse av de konsekvensene videre brudd vii medf(l)re (oppsigelse 

avskjedigelse ). 

Skriftlig advarsel 

Denne reaksjonsformen skal brukes nar muntlig advarsel tidligere er gitt eller dersom 

overtredelsen vurderes som alvorlig - uavhengig av om det tidligere er gitt muntlig advarsel. 

Den skriftlige advarselen skal utarbeides av overordnede og skal inneholde en beskrivelse av 

de klanderverdige forholdene og gi indikasjon pa alvorlighetsgraden i forholdet. Det ska Ii 

advarselen ogsa gj(l)res oppmerksom pa at ytterligere forseelser vii kunne f(l)re til strengere 

reaksjoner, omplassering, degradering eller oppsigelse/-avskjedigelse. 

Advarselen skal underskrives av overordnede og overrekkes personlig. Verneombud eller 

tillitsvalgt ska I ha kopi. 

Ncermere om avgj(l)relsen 

Det er vanskelig a lage presise regler for hvorledes det ska I reageres i hvert enkelt tilfelle. 

Disse momenter ma imidlertid vurderes: 

Forgaelsens art og alvor 

Fare for liv, helse eller verdier 

Tidligere forgaelse mot samme regel 

Tiden som er gatt siden forrige forgaelse 

Uklarhet om regelens forstaelse 



�STENA 
Innovative recycling 

Filial: Stena Recycling AS Side 24 av 36 

lnternkontroll handbok 

Utstedt av: Godkjent av: 

Bergland Ellen Trandem Max 

(rimelig forstandig fortolkning) 

Motivet for den "gale" handling 
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Listen kan gj¢res lang og vii aldri kunne gi noen fasit. Det er imidlertid alltid et krav til at den 

ansatte skal fa gi sin versjon av saken og denne ska I normalt noteres ned eller gis skriftlig og 

undertegnes. 

Saksgang 

Skriftlig advarsler skal oppbevares i personalarkiv. 

Oppsigelse/avskjed avgj¢res av daglig leder.

Den ska I alltid gis skriftlig av vedkommendes overordnede. 

Behandling av sp¢rsmal vedr¢rende oppsigelse/avskjed skal ellers f(l}lge selskapets generelle 

bestemmelser.

Dette innebc.Erer bl.a. at om den ansatte ¢nsker det skal han/hun kunne la seg bista av 

tillitsvalgte bade f¢r og etter at beslutning er fattet. 

Dersom oppsigelsen/avskjeden skyldes brudd pa sikkerhets/vernebestemmelser skal 

verneombudet fa anledning til a uttale seg f¢r beslutning treffes. 

Dersom en ansatt nekter a utf¢re ordre pga. sikkerhetsforhold e.l. ska I verneombud,  

umiddelbart varsles. 

Ansvarlig 

Ledelsen er ansvarlig for at denne prosedyre blir fulgt. 

2.11 Krisehandtering 

2.11.1 Alvorlig ulykke med personskade 

Ved alvorlige ulykke er det viktig a ha en plan pa hva som skal gj¢res. Den vii kunne fortelle 

hva vi skal gj(ljre nar nae skjer 

hvem som skal gj(ljre hva 

i hvilken rekkef(ljlge 
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Hendelse 

Alvorlig personskade 

eventuelt d0dsfall pa 
arbeidsplass/i 

arbeidets medf0r 

Alvorlig personskade 
eventuelt d0dsfall pa 

arbeidsplass/i 
arbeidets medf(Z)r 

I �;;·�dem Max

Godkjenningsdato: 

2017-05-08 

I Tiltak 
Akutt fase 

1. Utf0r f(Z)rstehjelp og tilkall hjelp,

ring 113

2. Varsle filialsjef/driftsleder

);., Kontakt politi og arbeidstilsynet 

1.   

•   

Kontakt par0rende: 
);., Ved alvorlig skade 
);., Ved d(Z)dsfall 

• Pressehandtering

Oppfji'jlgingsfase 

Bearbeiding og praktiske tiltak: 

• Varsle kollegaer

• Utpeke kontaktperson mot

par0rende

• Kontakte ekstern hjelp

(krisehjelp} dersom n0dvendig

(BHT)

• Pressehandtering

• Eventuell minnestund i samrad
med par(Z)rende

• Debrifing av vitner/f0rstemann

pa stedet

• Videre arbeid for kollegaer

• Blomster til den skadede
eventuelt til par0rende

• Bes0ke par0rende (v/d0dsfall)

Ansvarlig 

F0rstemann som kommer pa 

stedet 
(( 

Driftssjef eventuelt 

stedfortreder 

Driftsjef 
Politi/prest 

---=� 

Driftsjef 

Daglig leder 

Daglig leder 

Daglig leder

Daglig leder

• Rei:1resentasjon i begravelse
t==== 

--�-------' Etterarb_e_id_�-------�-�-�--�-�--___. 
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Alvorlig personskade 
eventuelt d0dsfall pa 
arbeidsplass/i 
arbeidets medf0r 

• Evaluering av handtering

• Revidering av
personalopplysninger og ansatte

lister v/d0dsfall

Daglig leder 

Daglig leder

2.11.2 Andre alvorlige ulykker 
Eksempelvis storbrann ""7 utslipp til luft 

Lekkasje av farlige kjemikalier 7 utslipp til grunn eller vann 

Dersom det skjer andre alvorlige ulykker som ikke innbefatter personskader, men krever 

krisehandtering, ska I beredskapsplan og brannvernsplan f(z}lges: 

Hendelse I Tiltak Ansvarlig 
Akutt fase 

Alvorlig hendelse/ulykke 1. Hvis mulig a begrense F0rstemann som kommer 
skadeomfang utf¢r pa stedet 
slukking/oppsamling mm og
tilkall hjelp, ring BRANNVESEN

110

2. Varsle filialsjef/driftsleder (( 

).> Kontakt politi Filialsjef/driftssjef eventuelt 
stedfortreder 

./ Adm.dir Filialsjef 
./ direkt0r for Regionen (( 

./ HMSK sjef (( 

./ 0vrig ledergruppe varsles HMSK sjef 
• Stena Konsern varsles iht . Adm.dir 

konsernet varslingsregler
• CoqJorate Safety director HMSK sjef 

).> Pressehandtering Adm. Dir/filialsjef 

).> Aktuelle instanser som Filialsjef i samrad med adm.dir 
beh¢ver informasjon: og HMSK sjef 
Fylkesmann, DSB, Kystverket, 
milj0direktoratet 

Oppf0lgingsfase 
Alvorlig hendelse/ulykke Bearbeiding og praktiske tiltak: 

• Varsle kollegaer Filialsjef 
• Kontakte ekstern hjelp Filialsjef 

(krisehjelp) dersom Filialsjef 

n0dvendig (BHT)
• Pressehandtering Adm.dir/Filialsjef 

-
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• Debrifing av

vitner/f0rstemann pa stedet

• Videre arbeid for kollegaer

I 
Versj

;
n 

• Ytterligere informasjon til

myndigheter (FM,

Milj0direktoratet, DSB,

Kystverket mm)

Daglig leder

Etterarbeid 
Alvorlig hendelse/u lykke • Evaluering av handtering Daglig leder 

2.11.3 Mindre alvorlige ulykker med personskade 

Ved skader med fravcEr ska I driftsjef varsle sin overordnede

2.11.4 Mindre alvorlige ulykker 
Ved brann og utslipp til luft, vann eller grunn eller naboklager skal driftsjef /stedfortreder 
varsle sin overordnede . 

2.11.5 Personlige kriser 
Det kan oppsta alvorlige kriser hos ansatte som ikke er arbeidsrelatert, men som vii pavirke 
den ber¢rte i st¢rre omfang i tillegg til at kollegaer kan bli ber¢rt. 
Handtering av slike personlige kriser kan komme av blant annet: d¢dsfall i n<Er 
familie/omgangskrets, skilsmisser, alvorlig sykdom, void osv. 

Det vii vcEre individuelt hvordan slike kriser kan bli handtert med hensyn til hva den ber¢rte 
har behov for. Her er noen stikkord som likevel kan vcEre fornuftig og vurdere a 
gjennomf¢re: 

• N<Ermeste leder eller betrodd kollega tar en samtale med den ber¢rte for a snakke
ut om situasjonen (ma vcEre frivillig!)

• Behov for a kople inn BHT eller psykolog
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Ansvarlig 
Driftsjef eller ncermeste leder til den ber¢rte er ansvarlig for handteringen av krisen. 

2.12 lov om vern mot tobakkskader 

Malsetting 
Alie ska I ha rett til et r¢ykfritt arbeidsmilj¢ ved bedriften. Bedriftens regelverk ska I sikre at 

ingen ufrivillig utsettes for tobakksr¢yk. 

Praktisk gjennomf¢ring 
Det er ikke tillatt a r¢yke i kontorlokaler, spiserom eller pa steder i produksjonslokaler eller 

ute pa anleggsomradet hvor det er brannfare. 

Det skal i den utstrekning det er praktisk mulig legges til rette for etablering av r¢ykesoner. 

Henvisning: 
Arbeidsmilj¢1oven 

R¢ykeloven 

3. Ytre milj0

Viking skal etterleve de lover og forskrifter som gjelder, samt palegg og konsesjoner fra 

myndigheter (Milj¢direktoratet/Fylkesmannen). lnstrukser, konsesjoner og registreringer 

lagres i henhold til liste over registrerende dokumenter. 

3.1 Avfallshandtering 

Avfallet blir levert pa godkjent mottak enten til destruksjon, gjenvinning eller til deponi. 

Avfallet blir sortert som f¢1ger: 

• Farlig avfall (deklareres)

• Papp og papir

• Treverk

• Dekk

• Batterier (deklareres)
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• Annet avfall

Alt avfall skal oppbevares i beholdere som er egnet og godkjent for de ulike typer avfall. 
Beholdere med farlig avfall skal merkes med navn, faresymbol og eventuelt 
avfallsnummer/EAL kode. 

I
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n 

I henhold til avfallsforskriften er det fra 1.7.2009 ikke lov a deponere lett nedbrytbart 
organisk avfall. Det ma eventuelt s¢kes om dispensasjon for a kunne deponere avfallet. 
Karakterisering av avfallet skal gjennomf(l)res ved behov fra deponieier. Det enkelte anlegg 
avklarer selv med mottaker av avfall. 

Farlig avfall 
Deklarerinq skier elektronisk pa deklarerinq.no. Avsetning av farlig avfall ska I skje etter de 
retningslinjer som er gitt i utslippstillatelsen og avfallsforskriften. Farlig avfall skal leveres 
inn minimum en gang arlig, eventuelt oftere iht. kontrakter med bl.a. returselskaper for EE
avfall. 

Ansvarlig 
Produksjonssjef/driftsleder er ansvarlig for korrekt lagring og uttransport samt etterlevelse 
av alle palegg. 

3.2 Ettersyn og vedlikehold av o/jeutskillere 

 Oljeutskillere skal sjekkes minimum 2 ganger arlig eventuelt t(l)mmes dersom det er behov 
for det. 

Sjekk og t(l)mming blir gjennomf¢rt av eksternt firma. Dokumentasjon pa utf¢rt arbeid blir 
oppbevart i henhold til liste over registrerende dokumenter. 

Det ska I tas analyse av avl¢psvannet fra oljeutskiller for sjekk av eventuelt rester av olje. 
Grenseverdier for oljeholdig avl¢psvann er iht. forurensningsforskriften, kapittel 15; krav til 
utslipp av oljeholdig avl¢psvann; 50 mg/I, eventuelt har anleggene strengere krav satt i sine 
tillatelser. Det ska I gjennomf¢res minimum 2 ganger arlig analyser pa olje i vannet. 

Ansvarlig 
Driftssjef/driftsleder er ansvarlig for at ettersyn, vedlikehold og analyser av oljeutskillere 
blir gjennomf(l)rt. 
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Det skal foretas st¢ymalinger/st¢yberegninger iht. kravene i filialens_utslippstillatelse og de 
krav som stilles i forurensningsforskriftens kapittel 5 vedr¢rende st¢y (se kap. 5.2 og 5.5). 

For a fa et mest mulig riktig bilde av st¢yniva pa anlegg, vii st¢ynivaet bli beregnet ut fra de 
ulike st¢ykilder og aktiviteter som finnes pa anlegget. St¢ykilder som kan pavirke st¢ybildet 
er blant annet: 

• Handteringsmaskiner
• Hjullaster
• Truck
• Lastebiler
• Shredderanlegg

Ved beregning ma det tas hensyn til bakgrunnsst¢y. Dersom det skier endrinqer i produksion

som kan pavirke st¢ybi/det, ska/ det vurderes om nye bereqninqer/malinqer ma utfyJres. 

Ansvarlig 
Driftsjef/driftsleder er ansvarlig for at dette blir gjort og a fa gjennomf¢rt st¢yreduserende 
tiltak pa de st¢ykilder som krever det. 

3.4 Varsling av akutt forurensning 

Varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning ska I skje til brannvesenet.

Tlf. brannvesen: 110 

Daglig leder er ansvarlig for melding til Milj¢verndirektoratet/fylkesmannens milj¢
vernavdeling (i 1¢pet av 24 timer). 
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Endelig melding med entydig arsakssammenheng, ansvar og tiltak sendes skriftlig til Milj¢

verndirektoratet/Fylkesmannens milj¢vernavdeling. Ansvarlig er daglig leder. 

3.5 Eksterne klager 

Alie henvendelser som er i form av klager som angar ytre milj¢ (st¢y, st¢v, lukt oa) skal tas 

imot av daglid leder eventuelt driftsleder. 

driftsleder registrerer klagen i avvikssystem: 

• klagetidspunkt
• navn og telefonnr pa klager
• beskrivelse av paklaget forhold

Daglig leder underrettes om klagen. 

For anlegg med utslippstillatelse skal registrerte eksterne klager rapporteres til Milj

¢verndirektoratet/fylkesmannens milj¢vernavdeling i den arlige egenrapporten. 

3.6 Forurensning - definisjoner 

Forurensning kan deles inn i lovlig og ulovlig forurensning: 
Lovlig forurensning 

Ulovlig forurensning 

Forurensningsloven § 8: 

Sa og si alle menneskelige aktiviteter er med pa a skape forurensning. Det er lite 

hensiktsmessig a regulere alle hand linger som kan medf¢re forurensninger. Det er derfor 

gitt noen unntak fra forbudet mot a forurense. Vanlig forurensning fra jordbruk, fiske, 

skogbruk m.v., kontorer, forretnings- eller forsamlingslokaler, skoler, hotelier, lagerbygg og 

lignende, samt midlertidig anleggsvirksomhet er tillatt. Det er viktig a merke seg at ikke 

enhver forurensning fra de virksomheter som er oppregnet er tillatt. Det er bare «vanlig 

forurensning» som er omfattet av 

unntaket. Begrepet «vanlig forurensning» knytter seg til type forurensning, hvilke omfang 

og virkninger den har, og ikke til om den drifts- eller bruksmate som ska per forurensningen 

er vanlig. Dette medforer for eksempel at fiskeavfall fra st¢rre produksjonsanlegg ikke er a 

regne 

som vanlig forurensning fra fiske, selv om fiskeavfall i denne st¢rrelsesorden er norm alt fra 

denne type anlegg. Tilsvarende gjelder for oppdrettsanlegg for fisk. 

Etter§ 8 siste ledd kan forurensning som ikke medf¢rer nevneverdig ulempe finne sted 

uten tillatelse etter § 11. Terskelen for hva som er a regne som ikke nevneverdig skade 

eller ulempe er lav. Med forurensning i § 8 siktes det til forhold som jevnlig forer til 

forurensning. 

• Akutt forurensning

• Annen ulovlig forurensning
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Akutt forurensning I virksomheter hvor det er fare for akutt forurensning, har den ansvarlige beredskapsplikt 

etter forurensningsloven kapittel 6. Har akutt forurensning inntruffet, har den ansvarlige 

blant an net varslingsplikt og aksjonsplikt. Akutt forurensning er i forurensningsloven § 38 

definert som forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter 

bestemmelsene i eller i med hold av forurensningsloven (tre forutsetninger) Alie tre 

Annen ulovlig 

forurensning 

i) 
forutsetningene ma vcere oppfylt for at det ska I kalles akutt forurensning. 

Av betydning 

Forurensningen medf¢rer eller kan medf¢re skade eller ulempe for milj¢et utover det 

rent bagatellmessige. Hvorvidt forurensningen er av betydning ma vurderes i hvert 

enkelt tilfelle. 

ii) 
lnntrer plutselig 

Forurensningen oppstar utilsiktet, som f¢1ge av en unormal situasjon i virksomheten 

eller som f¢1ge av forsettlig skadevoldelse. Forurensningen og/eller skadevirkningene 

pa milj¢et kan ogsa vcere av akutt art selv om forurensningen utvikler seg gradvis og 

over lengre tid. Det kan for eksempel vcere i tilfeller der en tank lekker i en lengre 

periode. 

iii) 
lkke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av forurensningsloven 
• Forurensning som ikke er tillatt etter forurensningsloven §§ 8, 9 ell er 11.

Forurensning utover ti I latte grenser som ikke omfattes av definisjonen av akutt 

forurensning. Dette vii blant annet omfatte de utslipp som tidligere ble omtalt som 

overutslipp. 

3.7 Overvaking og kontro/1 av milj¢et 

Utslipp til luft 

Viking skal utf!Z)re arbeidsoperasjoner slik at pavirkning pa ytre milj!Z) er akseptabel.  Det skal 
gjennomf!Z)res maleprogram som tilfredsstiller tillatelsen. Rutiner beskriver hvordan 

overvaking og kontroll av utslipp til luft foregar. 

Utslipp til vann 

Viking skal utf!Z)re arbeidsoperasjoner pa en slik mate at pavirkning pa ytre milj!Z) blir 

minimal. 

De filialer som har oljeutskiller ska I ha rutinemessig sjekk og t!Z)mming av utskiller. Det ska I 

ogsa gjennomf!Z)res analyse av avl!Z)psvannet fra oljeutskilleren. Se ogsa punkt 3.2. 

St(Zly 

Se punkt 3.3 som omhandler st!Z)y. 

Ansvarlig 

Driftsleder er ansvarlig for at overvaking og kontroll skjer i henhold til dette punkt og de 

rutiner som finnes. 
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3.8 ldentifisering av milj¢aspekter 

Milj¢aspektene gjennomgas arlig. Oversikten over milj¢aspekter vii vcEre en del av 

underlagsdokumentasjonen ved utarbeidelse av de arlige milj¢mal, handlingsplaner og 

budsjett. 

Ansvarlig 

Daglig leder er ansvarlig for at denne rutinen blir overholdt og fulgt i praksis og revidert ved 

behov. 

4 Beredskap 

4.1 Brannvern 

0velser avholdes iht. krav i tillatelser eventuelt i forhold til retningslinjer om brannvern. 

Brannvernleder er ansvarlig for gjennomf¢ring. 

Dokumentasjon pa avholdte ¢velser finnes i henhold til liste for registrerende dokumenter. 

4.2 Beredskapsjekk 

Sjekkliste for beredskap ligger som eget dokument i retningslinjer for brannvern (kap. 8). 

Det er gjennomgang av blant annet: 

• Varslingsprosedyre

• Alarmtelefoner

• R¢mningsveier

• Plan over brannslukningsapparater

• Organisering av mannskap v/beredskap

Sjekk av: 

• Slanger

• 1.hjelpskoffert/skap

• Brannslukningsapparat pa plass og kontrollert

• Utstyr til oppsamling av olje
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Sjekklisten er registrerende dokument som oppbevares i henhold til liste over registrerende 

dokumenter. 

Ansvarlig 
HMS - ansvarlig er ansvarlig for at punkt 4.2 blir gjennomf¢rt. 

4.3 Regler og rutiner ved ulykker, brann og utslipp 

ULYKKE MED PERSONSKADE 

Enhver som kommer utfor en ulykke med personskade skal: 

Utf¢re f¢rstehjelp og varsle: 

AMBULANSE 7 Ring 113 
• Si hvem du er og hvor du ringer fra.
• Oppgi riktig adresse.
• Fortell hva som har skjedd og hvilke type skade det gjelder.
• Ved mistanke om forgiftning, finn frem HMS-databladet for produktet.
• Varsle deretter ncermeste overordnede/ driftsleder/filialsjef

Ved alvorlig personskade ska I ogsa Politi og Arbeidstilsyn 
varsles. Driftsleder/produksjonssjef er ansvarlig for varsling. 

 

 

 

Se ogsa kapittel 2.11
-'-

vedr¢rende krisehandtering. 

POLITI 7 Ring 112 
• Si hvem du er og hvor du ringer fra.
• Oppgi riktig adresse.
• Fortell hva som er skjedd og hvilke skade det gjelder.

ARBEIDSTILSYNET 7 Ring 815 48 222 

BRANN 
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Den som oppdager tilfellet ska I varsle driftsleder og / eller gj(Z)re and re oppmerksomme 

pa situasjonen slik at hjelp kan skaffes. 

Brannen skal fors(Z)kes slokket med det slukningsutstyret som finnes pa bedriften, uten a 

sette sitt eller andres liv og helse i fare. 

Ved fare for st(Z)rre brann skal brannvesenet varsles og personell evakuere omradet. 

BRANNVESENET 7 Ring 110 

• Si hvem du er og hvor du ringer fra

• Oppgi riktig adresse

• Fortell hva som brenner og omfanget.

I
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Etter at brannen er varslet ma det i den grad det er mulig ryddes vei slik at brannbiler kan 

komme frem til brannstedet. Den som varslet s(Z)rger for at brannvesenet blir m(Z)tt i porten. 

Oversiktskart over omradet forevises brannmannskapene. 

UTSLIPP TIL LUFT, VANN ELLER GRUNN 

Den som oppdager forholdet ska I varsle driftsleder og/eller andre oppmerksomme pa 

situasjonen slik at hjelp kan skaffes. 

Utslippet ma fors(Z)kes og stoppes. 

Ved fare for akutt forurensning eller akutt forurensning ska I brannvesen kontaktes. 

BRANNVESEN7 Ring 110 

• Si hvem du er og hvor du ringer fra

• Oppgi riktig adresse

• Forte II hva slags utslipp det gjelder og omfang.

 

 

 Se ogsa kap. 3.4 og 3.5 samt 2.11- Krisehandtering 
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5 Tilsyn med elektrisk anlegg 

Tilsynsrunde ska I gas jevnlig. Sjekkliste for elektrisk anlegg finnes som en del av 
beredskapsjekken (se pkt 4.2). Sjekklisten er registrerende dokument som skal oppbevares 
i henhold til liste over registrerende dokumenter. 

Arbeid skal stanses dersom elektrisk anlegg er i en slik tilstand at dette kan fore til ulykke. 

HMS - ansvarlig har ansvaret for at: 
• ettersyn av det elektriske anlegget blir gjennomfort
• skader pa elektrisk utstyr blir reparert

Sjekkliste: 
• L¢se ledninger
• Skadede ledninger
• St¢v i sikringsskap
• Apne sikringsskap (skal vc:ere lukket)
• Darlig rengj¢ring
• Merking i sikringsskap

Viking gjenvinning AS anlegg som eier/bruker eller leier/bruker av elektrisk anlegg skal ha 
skriftlig avtale med godkjent elektroinstallat(l)r som kan utf(l)re kontroll av det elektriske 
anlegget. 

Ansvarlig 
HMS - ansvarlig er ansvarlig for at punkt 5 blir etterlevd. 
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