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Komplette avfallstjenester
ved akutt forurensning

Høsten 2015 signerte Kystverket og Norsk Gjenvinning en rammeavtale om beredskap på avfallshåndtering ved akutt forurensning.
Avtalen dekker hele landet inklusive Svalbard og omfatter alle faser
i en opprydningsaksjon. I Nord-Norge samarbeider Norsk Gjenvinning med Perpetuum om beredskapen. Avtalen omfatter hendelser
som Kystverket er ansvarlig for, men den kan også benyttes av IUA.
I praksis har Kystverket fremforhandlet en avtale der den enkelte
IUA-region kan hente ut fordeler helt ned på lokalt nivå.
Sikrer at vi kommer raskt til stedet
Rammeavtalen sikrer rask mobilisering ved akutt forurensning,
uansett hvor i landet det skjer. Utslipp, lekkasjer, brann eller andre
uforutsette hendelser kan gi store konsekvenser for helse og
miljø. At man kommer raskt i gang med å begrense skadeomfanget
er derfor en svært viktig del av beredskapen.
Alle typer akutt forurensning
Rammeavtalen dekker alle typer uforutsette utslipp og hendelser.
Vi håndterer de store ulykkene til havs som meldes direkte til Kystverket, men vi kan også bistå den enkelte IUA-region når et utslipp
nærmer seg kysten eller det skjer ulykker på land. Ikke minst har
vi et apparat som håndterer mindre hendelser som meldes til den
lokale 110-sentralen.

Forutsigbar og enhetlig logistikk på alle nivåer
Med Norsk Gjenvinnings avtale får man en enhetlig løsning som
omfatter varsling, strakstiltak, oppsamling, langsiktige tiltak,
avfallshåndtering, rengjøring av utstyr, rapportering og oljeregnskap. Uavhengig av type utslipp og utslippets omfang, er det noenlunde samme faktorer som må vurderes: Oppsamlingsutstyr, avfallsløsning, transport av avfallet, avfallsmottak, rengjøring av utstyr og
ikke minst rapportering. Med utgangspunkt i hver enkelt hendelse
setter vi sammen en optimal løsning. Oppdragsgiver får tilgang til
samme kompetanse, utstyr og rapportering, uansett hva som skjer
og hvor det skjer. Det gir forutsigbarhet for alle parter.
Effekten av å ha samme beredskapsløsning på alle nivåer kan til
fulle hentes ut der hvor et mindre utslipp eskalerer og blir en
aksjon som håndteres av Kystverket. Det blir enkelt for Kystverket
å overta aksjonen når alle prosedyrer følger en kjent mal. I tillegg
er det enkelt for oss som leverandør å videreføre aksjonen eller gå
inn og kartlegge hva som har vært gjort tidligere.
Forskriftsmessig håndtering av avfallet
Norsk Gjenvinning garanterer forskriftsmessig håndtering av alt
avfall. Vi har alle konsesjoner på plass når det gjelder håndtering
av farlig avfall, og kan utføre e-deklarering etter nærmere avtale.

– En beredskapsavtale med
Norsk Gjenvinning er en viktig del
i vår totale katastrofeberedskap
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Døgnvakt 365 dager i året: telefon 09600
Rask mobilisering
Etablering av miljøstasjoner inklusive betjening
Utstyr for miljøsanering
Oppsamling/suging
Transport av oppsamlet avfall til avfallsmottak
Avfallsmottak
Avfallshåndtering
Sluttdisponering av avfallet
Mottak og transport av utstyr for vasking
Vask av utstyr som båter og lenser
Rådgivning
Rapportering gjennom oljeregnskap
Dokumentasjon

Når uhellet er ute...
Hendelser som kan føre til
akutt forurensning
• Trafikkulykker
• Bulk-/tankkjøring og -tømming
• Omlasting
• Lekkasje fyringsoljetanker
• Utslipp til elver, vann, vassdrag og sjøer
• Utslipp i havet ved for eksempel
grunnstøtinger og fartøyskollisjoner
• Avløpsledninger/kloakk

Utslipp i havet

Referanseprosjekter
Norsk Gjenvinning har stått for hovedopprydningen ved følgende utslipp:
• Godafoss-forliset (2011)
• Full City-grunnstøtingen (2009)
• Crete Cement Oslo-fjorden (2008)
• Serverforliset (2007)
• Utslipp i Glomma (2006)
• Rocknesforliset (2004)
• Lekkasje i Oslofjordtunellen (2003)

Trondhe

Utslipp til elver, vann,
vassdrag og sjøer
Bergen
OSLO
Stavanger

Kristiansand

Våre lokasjoner:
Tromsø

Longyearbyen

Bodø

Trafikkulykker

Lekkasje
fyringsoljetanker
HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet
HMS står i fokus på alle oppdrag vi utfører gjennom
“sikker jobb”-analyser og risikovurderinger. I tillegg
til HMS-rutiner, og internkontrollsystemer, er det
utarbeidet en operatørhåndbok som daglig benyttes
av sjåfører og operatører. Denne inneholder både
våre og våre oppdragsgiveres HMS-reglementer.
Sentralt står også avvikssystem, årsrapport for HMS
og kvalitet, samt dokumentert opplæring av operatører. Vi vet at mange av våre kunder har krav om
nulltoleranse på skader og ulykker, og det er et krav
som vi vil etterleve.

eim

Avløpsledninger/
kloakk

24-timers vakttelefon: 09600

Effektiv og enhetlig
avfallsløsning
Når vi mottar melding om et akutt utslipp gjøres det først en situasjonsvurdering. Deretter sendes en intern varsling samtidig som
det avstemmes mot øvrige aktører. Intern prosjektleder blir utnevnt
og prosjektmalen opprettes og/eller tas i bruk. Når alle parter er enige om den optimale løsningen for utslippet, mobiliseres utstyr og
personell. Samtidig starter vurderingen av nedstrømskanaler for
avfallet (både norske og utenlandske). Det tas også beslutning om
rapporteringsmåte og omfang. Når aksjonen er avsluttet gjøres en
evaluering hvor alle parter er delaktige. Vi har et spesielt fokus
på HMS under beredskapsoppdrag, og det skal ikke forekomme
personskader eller tilløp til dette.
Tiden er en kritisk suksessfaktor
Ved akutte utslipp spiller tiden alltid en avgjørende rolle. Store mengder
forurensning som renner ut i grunnen eller i vannet kan raskt føre til
mye større og omfattende miljøproblemer. Dette gjelder ikke minst
små, lokale hendelser som kan få unødvendig store konsekvenser
dersom de ikke håndteres raskt og riktig. Som eksempel kan vi nevne

lekkasje i fyringsoljetanker. Her kan Norsk Gjenvinning være med å
grave frem tanken, avdekke skaden, tømme tanken samt fjerne både
tank og innhold.
24-timers vakttelefon og beredskap hele året
Norsk Gjenvinning har etablert egen vakttelefon som er betjent
hele døgnet – året rundt. Vi kommer raskt til stedet med personell
og utstyr, for å redusere skadeomfanget eller rydde opp dersom
skaden allerede har skjedd. På kort varsel stiller vi med rådgivning, sugebiler, lenser, pumper og annet nødvendig utstyr, samt
kvalifisert personell. Gjennom de siste årene har vi samarbeidet
tett med nødetatene, og vi bistår daglig industribedrifter i Norge
med tilsvarende tjenester. Denne erfaring kommer nå Kystverket
og IUA-regionene til gode.
Når ulykken er ute
Ved akutt forurensing er det tre ting som må gjøres så raskt som
mulig: Ring vår vakttelefon, meld fra til Kystverket samt fyll ut og
signer tildelingsskjemaet. Når vi mottar en henvendelse fra den lokale 110-sentralen, trenger
vi følgende informasjon: Hva har skjedd, hvilke
avfallstyper kan være aktuelle, hvem vi skal kontakte, hvem vi skal informere underveis i aksjonen
og hvem er fakturamottaker. Jo raskere denne
informasjonen er på plass jo raskere kan vi legge
korrekt plan for håndtering av forurensningen.

Utstyr
Beredskap ved akutt forurensning krever at spesialtilpasset utstyr
står klar til bruk. I vår beredskapsavtale inngår følgende utstyr:
Beredskapscontainere • Sugebiler og supersugere • Høytrykksutstyr • Skimmere
Avvanningsenheter • lettbåter • Væsketette containere • Miljøcontainere • Absorbenter
Tjenester
Tjenester som inngår i avfallshåndteringen er suging og spyling,
ultrahøytrykk, olje- og kjemikalievern, håndtering av farlig avfall og
transport. Norsk Gjenvinning har lang erfaring med å sette riktig
utstyr til å løse jobben, og vi har kontinuerlig fokus på å bruke det
utstyret som genererer minst mulig avfall.
Suging og spyling

Ultrahøytrykk
1500-3000 bar

Transport

Norsk Gjenvinning – Norges største aktør
innenfor gjenvinning og miljøtjenester
På verdensbasis er det i dag behov for mer råvarer enn vi kan
fremskaffe ved primær utvinning. Løsningen er det sirkulære
samfunnet hvor avfall gjenvinnes og tilbys markedet som nye
råvarer. Det er dette vi kaller reell bærekraftig utvikling.
Vår visjon er derfor at avfall skal bli løsningen på fremtidens
ressursproblem. Vi ønsker å ta en ledende posisjon i dette
arbeidet og jobber for å være bransjens mest kundeorienterte, effektive og lønnsomme aktør. Vi skal gjøre oss
fortjent til anerkjennelse som Nordens mest betydningsfulle
gjenvinningsselskap. Alt vi gjør er tuftet på verdiene våre:
Kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

Compliance: å leve som vi lærer
Olje- og kjemikalievern

Håndtering av farlig avfall

Avfallstyper
I forbindelse med akutt forurensing handler det i hovedsak om
avfallstypene masser, farlig avfall og blandet avfall. Det er viktig
at vi så raskt som mulig får beskjed om hvilke avfallstyper som
er aktuelle. Dette danner grunnlaget for en riktig avfallsløsning
videre i aksjonen.
Masser

Farlig avfall

Blandet avfall

Servicetjenester
Servicetjenestene er på mange måter limet i avtalen. Disse elementene er avgjørende for at beredskapen skal fungere i praksis
og for at vi skal oppnå et enhetlig resultat uansett omfanget av
hendelsen.
Opplæring

Rapportering

Informasjon

Kundesupport

Rådgivning
Beredskap

Vi har en ambisjon om å være gjenvinningsbransjens
ledende aktør på compliance og bærekraftig forretningsutvikling. Det innebærer at vi har satt en høy standard for
hvordan vår virksomhet skal drives, og denne standarden
skal følges – av alle i konsernet, hver eneste dag. Vi arbeider derfor fortløpende med opplæring og utvikling samt
investerer i tiltak som skal sikre tilfredsstillende rutiner og
systemer i alle ledd. Vårt Compliance-program omfatter
kjøreregler for ansatte, risikovurderinger, nulltolleranse mot
korrupsjon, nulltolleranse mot konkurranseskadelig adferd,
aktiv og kontinuerlig kontroll av egne anlegg og kontroll av
samarbeidsparntere utenfor Norden.

Virksomhet og lokalisering
Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av
gjenvinnings- og miljøtjenester. Tjenestetilbudet omfatter
avfallshåndtering, metallgjenvinning, industritjenester, farlig
avfall, nedstrømsløsninger, husholdningsrenovasjon, rivning,
miljøsanering, sikkerhetsmakulering og levering av avfall
til brensel. Norsk Gjenvinning er den aktøren i bransjen
som har størst geografisk dekning, med over 90 anlegg i
hele Norge. Hovedkontoret er på Lysaker utenfor Oslo, og
selskapet har også virksomheter i Sverige, Danmark og
Storbritannia.

24-timers vakttelefon: 09600

Norsk Gjenvinning AS

Postboks 567 Skøyen NO-0214 OSLO
Telefon hovedkontor: 22 12 96 00

www.ngn.no

