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1. Hensikt med planen
Begrense skadeomfanget ved personskader.
Begrense materielle skader og hindre personskader ved brann.
Sikre at all utilsiktet forurensning blir redusert til et minimum ved utslipp av forurensede
fraksjoner.

2. Beskrivelse av prosedyren
Man må handle etter det rekkefølgen som virker mest fornuftig i hvert enkelt tilfelle.

SAK HANDLING KONTAKT/TLF ANSVARLIG
Ulykker og - Overblikk over omfanget Ambulanse: 113 Den som oppdager
skader - Kontakt hj elp Politi: 112 ulykke/ skade/ brann/

- Gi førstehj elp Når hjelpen kan vente: forurensning er
- Førstehj elputstyr finnes på Se telefonliste ansvarlig for

gjenbruksstasjonene, i bilene førsteinnsats.
og på kontoret Giftinformasjons-

- Varsle nærmeste leder sentralen: 22 59 13 00 Inntil politiet
- Ved behov varsler nærmeste ankommer, kan lege

leder pårørende Oppgi navn, adresse, eller brannvesenet ta
- Ved behov gir nærmeste leder kommune, tlf. nr . og over ansvaret.

tilbakemelding til beskriv situasj onen.
sj åfør/renovatør om hvilke Politiet bestemmer
tiltak som er igangsatt hvem som er

- Sj ekk evt. HMS-datablad skadestedsleder når de
- Etter ulykken skal ansvarlig ankommer.

på plassen sørge for at det blir
gitt beskj ed til arbeidstilsynet
og politiet

- Skadestedsleder eller
nærmeste leder har ansvar for
evt. informasjon til presse.

- Skriv avviksmelding
Brann - Evakuering av personer Brannvesenet: 110

- Varsle brannvesenet
- Forsok aslukke hvis mulig. Oppgi navn, adresse,
- Flytt unna utstyr hvis det ikke kommune, tlf. nr . og

er fare for personskade. beskriv situasjonen.
- V ars le nærmeste leder
- Ved behov varsler nærmeste

leder pårørende
- Ved behov gir nærmeste leder

tilbakemelding til
sj åfør/renovatør om hvilke
tiltak som er igangsatt

- Skadestedsleder eller
nærmeste leder har ansvar for
evt. informasjon til presse.
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Akutt - Sjekk HMS-datablad Brannvesenet: 110
forurensning - Begrense omfanget

- Væske samles opp med Oppgi navn, adresse,
sugeutstyr og/eller egnet strø kommune,  tlf .  nr. og
(for eksempel kompoststr ) beskriv situasjonen.

- Få evt. hjelp fra brannvesenet.
- Varsle nærmeste leder SFT 22 57 34 00
- Ved behov varsler nærmeste

leder pårørende Fylkesmannens
- Ved behov gir nærmeste leder miljoavd. 73199000

tilbakemelding til
sj af r/renovator om hvilke
tiltak som er igangsatt

- Skadestedsleder eller
nærmeste leder har ansvar for
evt. informasjon til presse.

- Farlig avfall leveres godkjent
mottak / firma.

- Rapport sendes
forurensningsmyndigheten.

- Skriv avviksmelding
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