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Formål og omfang  
Sikre at alle hendelser og/eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, 

rapporteres til aktuell miljømyndighet og behandles i tråd med avklart løsning. 

Ansvar og myndighet 
Prosjektleder, evt. delegert til stedfortreder eller annen ansvarsperson. Stedfortreder for 
prosjektleder skal alltid være utpekt i dennes fravær.  
 

Definisjoner 
Miljøskadelig hendelse  
Lekkasje og/ eller utslipp av miljøskadelig stoff, samt avdekking av slike stoffer i grunn  

ved gravearbeider. 

 

Ansvarsperson 
Den person som i første fase håndterer hendelsen. 

 
Utslipp  
Situasjon der stoffer, væsker eller gass uønsket slippes ut og skaper forhold som kan påvirke miljøet 

negativt. Hendelsen registreres som avvik i prosjektets avvikssystem.  

 

Avdekking  
Hendelse der forurenset grunn og/ eller avfall avdekkes ved graving i terrenget. 

Utførelse ved utslipp – fare for spredning av miljøskadelige stoffer til jord, vann 

eller luft: 
Prioriter utslippstans og stedlige tiltak for å hindre spredning så raskt som mulig. 

 

Deretter skal ansvarsperson straks varsle nærmeste leder, eventuelt brannvesenet. 

 

Sett i gang opprydding umiddelbart: Bruk sugebil, graver/hjullaster, bygg evt voll for å begrense 

spredning. 

 

Det tas prøver av grunnen/vannet etterpå. 

 

Alle utslipp, også utslipp av ufarlig karakter, registreres og meldes som vanlig avvik. 

Utførelse ved forurenset masse  
Som ikke er kjent eller beskrevet i prosjektets tiltaksplan skal varsles umiddelbart for videre 

vurdering. Slik masse skal normalt bringes til godkjent mottak. Funnsted, omfang/ mengde og om 

mulig forhistorie skal registreres og meldes den kommunale ansvarlige etat. Ved tvil skal kommunal 

ansvarsperson være delaktig i de avgjørelser som tas. Det skal umiddelbart gjennomføres risiko- og/ 

eller Sikker Jobb Analyse(r), og dokumenteres i prosjektet hvordan situasjonen håndteres. I tillegg 
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skal kommunal ansvarlig etat underrettes (dokumentert) når situasjonen er endelig avklart/ alle tiltak 

er avsluttet. 

 

Uttalelser til media  
Skal skje som beskrevet i kontrakt med byggherre. 

 

Øvelser 
Beredskapsøvelser (som er beskrevet i prosjektets overordnede beredskapsplan) skal fortrinnsvis 

også inneholde et scenario knyttet til ytre miljø. 

Referanser  
Organisasjonsplan for prosjektet  

Varslingsplan for prosjektet (oppslag) 

Oversikt over personell med pårørende (personaldatabase) 

Oversikt over personell med prosjekttilknytning (HMSREG365) 

Regelverk:  

- Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften)  

- Forurensningsforskriften 

 


