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Hensikt 
Sikre at kvalitets- og 
miljøstyringssystemet er 
etablert, bygd opp og 
dokumentert i hht. Norsk 
Standard og 
sertifiseringskrav. Videre 
sikre at systemet blir 
vedlikeholdt i samsvar med 
til enhver tid gjeldende 
lovbestemte krav. 
 
Når: 
Oppdatering: Fortløpende 
Gjennomgåelse: en gang pr. 
år 
 
Myndighet og ansvar: 
Oppdatering av system: 
Kvalitetskoordinator 
 
Kommunikasjon og 
distribusjon: Daglig leder 
 
Dokumentasjon: 
C-905 HMSK 
Samsvarsvurdering 
 
Registreringsskjema for 
samsvarsvurdering 

 
Hvordan: 

1. Vurdering av samsvar mellom eksisterende system og generelle krav til kvalitets- og 

miljøstyringssystemers oppbygning og innhold. 

2. Oppdatering av systemet i henhold til endringer i generelle krav og forutsetninger. 

3. Abonnement på publikasjoner som sikrer umiddelbar varsling om nyheter og endringer innen fag, 

miljøstyring og arbeidsmiljø. 

4. Når nyhet/endring foreligger gjøres en vurdering i samarbeid mellom avdelingsleder og enhetsleder eller 

enhetsleder og ingeniør/kvalitetsleder om nyheten/endringen berører virksomheten. 

5. Når nyheter/endringer berører avdelingens eller enhetens virksomhet blir det nøye gjennomgått i internt 

møte, og følgende avklares: 

• Hva innebærer dette? 

• Hvilke aksjoner må iverksettes? 

• Hvem gjør hva? 

• Når må dette være på plass? 

6. Alle samsvarsvurderinger og gjennomførte aksjoner dokumenteres i registreringsskjema. 

7. Oppdaterer prosedyrer og ved behov utarbeide nye prosedyrer som følge av endringer. Hvis nødvendig 

oppdateres andre miljø- og kvalitetsstyringsdokumenter. 

8. Godkjenning av oppdaterte dokumenter. 

9. Gjennomgang med aktuelt driftspersonell. 
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Registreringsskjema for samsvarsvurdering 
 
Forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften) 

http://www.lovdata.no/cgi-

wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/md/md-

20040601-0931.html&emne=forurensningsforskrift*&& 

 

    

§ 1-8. Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk 

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal 
tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan 
forekomme. 

1. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker 
som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med 
sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. 

2. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal 
påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet 
påfylling eller forsøk på påfylling forhindres. 

1. Vår tank er ikke i bruk. Den er 
rengjort og fylt med grus 

2. påfyllingsanordningen fjernet i 
hht brev fra Nystad kommune 
datert 4.11.11 

Nei Ja  

15-7. Utslipp  

3. Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet 
ikke overstige 50 mg/l. 

4. Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang 
eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal 
reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot 
akuttutslipp skal ivaretas. 

5. Den fastsatte grenseverdien nevnt i første ledd må 
overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten 

3. Prøver viser at oljeinnholdet er 
under grenseverdiene. 

4. Sandfang og oljeutskiller er 
dimensjonert etter gjeldende 
krav 

5. Prøveresultat oppbevares i 
perm hos verksmester og 
elektronisk i «HMSK-1224 
Prøveresultater» 

Nei Ja  
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skal ha dokumentasjon som viser hvordan 
grenseverdiene overholdes. 

6. Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver 
og utføre målinger av avløpsvannet fra nye 
renseinnretninger. Prøvene skal analyseres av 
laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. 
Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 
skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med 
dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i 
vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes. 

 

6. Det er installert 
prøvetakingsstasjon etter utløp 
fra tank. Det blir tatt prøve hver 
gang oljeutskiller og sandfang 
tømmes. Dette utføres av 
OSMO Transport og prøvene 
analyseres av Prøvelab as 

Se prosedyre «HMSK-1225 – 
Prøvetaking oljeutskiller» 

 

§ 8-4. Særregler for Oslo og Drammen 

7. I Oslo og Drammen er det forbudt å forbrenne tung 
fyringsolje. Forurensningsmyndigheten kan etter søknad 
i medhold av forurensningsloven § 11 gi tillatelse til å 
forbrenne tung fyringsolje. 

0 Endret ved forskrift 10 aug 2006 nr. 964 (i kraft 11 aug 
2006, tidligere § 8-5).  

 

7. Det brukes i dag tung fyrings. 

Det er søkt om tillatelse den 
14.10.2010 til forbrenning av 
tung fyringsolje inntil ny kjel er 
på plass i feb. 2013 

Nei Nei Tillatelse er gitt av 

Drammen 

kommune i brev av 

21.10.2010 

Fylkesmannen i Buskerud 
8.  

   

8. Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende 
bebyggelse skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte 
fasade. 

9. Bedriftshelsetjenesten Hilfo as 
utfører støymålinger hvert 
tredje år over en periode på 
vinter og sommer. Natt-, dag- 
og ettermiddagsmålinger. 

Støymålingene viser at vi ligger 
under grenseverdiene. 

Se prosedyre «HMSK-

Nei Ja  
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Støymålinger» 
NS-EN ISO 14001:2004     

4.3.2 LOVBESTEMTE KRAV OG ANDRE  

9. Organisasjonen skal etablere, iverksette og vedlikeholdt 
prosedyre(r):  

for å identifisere og ha tilgang til aktuelle lovbestemte krav og 
andre krav som organisasjonen pålegger seg angående 
miljøaspekteneKRAV  

 

9. Vi abonnerer på Lovdata og 
Regelhjelp. 

HMSK-leder oppdaterer 
prosedyrer og distribuerer nye 
krav ut i organisasjonen. Se 
«HMSK- 1522 HMS-Lovkrav» 

Nei Ja  

4.5.2 SAMSVARSVURDERING 

10. (4.5.2.1) Organisasjonen skal i henhold til sine 
forpliktelser til samsvar, etablere, iverksette og 
vedlikeholde prosedyre(r) for periodevis å vurdere 
samsvar med aktuelle lovbestemte krav? 

11. Organisasjonen skal oppbevare registreringer av 
resultatene av de periodevise vurderingene? 

 

12. (4.5.2.2)Organisasjonen skal vurdere samsvar med 
andre krav som den pålegger seg. Den kan om ønskelig 
kombinere denne vurderingen med vurdering av å 
overholde bestemmelser i hht 4.5.2.1 

13. Organisasjonen skal oppbevare registreringer av 
resultatene av de periodevise vurderingene? 

 

10. Hvert år blir prosedyrer og 
metoder vurdert opp mot 
lovkrav 

Se prosedyre «HMSK-1522 
Lovkrav» 

11. Vurderingen blir lagret 
elektronisk i vårt system under 
«Registreringer – HMSK-1523 
Samsvarsvurdering - årstall» 

12. Se prosedyre «HMSK-1522 
Lovkrav» 

 

13. Se prosedyre «HMSK-1522 
Lovkrav» 

 

Nei Ja  

 


