Endring i forskrift om
miljørettet helsevern
§5 Kommunens helseberedskap ved miljøhendelser

• Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de
faktorer som kan virke inn på denne, jf. folkehelseloven § 5. Kommunen
skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av faktorer i miljøet som
kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse, og legge det til grunn
for sin beredskapsplanlegging, jf. helseberedskapsloven § 2-2.
• Ved en miljøhendelse eller ved mistanke om utbrudd av sykdom knyttet til
helseskadelige miljøfaktorer, skal kommunen iverksette nødvendige tiltak
for å forebygge, håndtere og begrense negative helsekonsekvenser.
Kommunen skal vurdere om den har kapasitet og kompetanse til selv å
håndtere situasjonen, og innhente bistand fra Folkehelseinstituttet eller
annet relevant kompetansemiljø der det er behov.
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Hva er en miljøhendelse og hva skal vi vurdere?

Fra lovdata (forklaring til §5 kommunens helseberedskap ved miljøhendelser)
Miljøhendelser defineres vidt og inkluderer hele CBRNE-området, i tillegg til
hendelser som er rent fysiske og ikke inkluderer farlige stoffer (for eksempel
jordskred, flom eller andre naturkatastrofer som kan få betydning for
befolkningens helse). Den internasjonale fellesbetegnelsen CBRNE-hendelse
omfatter hendelser med kjemiske, biologiske, radioaktive eller nukleære stoffer
eller eksplosiver. Miljøhendelser er altså hendelser med både biologiske, fysiske
eller kjemiske stoffer eller ukjente miljøfaktorer. Fysiske faktorer omfatter også
radiologiske og nukleære miljøfaktorer. Miljøhendelser er hendelser uavhengig
av påvirkningsfaktor, og omfatter både ulykker, villede handlinger og andre
situasjoner som kan utgjøre en helsetrussel. En miljøhendelse kan for eksempel
være et utbrudd av sykdom eller enkelttilfeller av sykdom, kjemikaliehendelse,
radioaktiv eller nukleær hendelse, eller annen miljøhendelse med ukjent
opprinnelse.

Faktorer

Kjemikalie

Ulykker/kriser

Vest tank - ulykken,
Bhopal katastrofen,
Seveso - ulykken

Scenarier fra
vår ROS

Akuttforurensning,
Skipsforlis i
Drammensfjorden,
Alvorlig ulykke med
farlig gods.

Slik gjør vi det
i Drammen
- Evaluering av gasslekkasje
ved Aass bryggeri.
- Miljørettet helsevern som
sikkerhetsnett og målinger.
- Samarbeid med
brannvesenet vdr
overvåking av
risikokilder/virksomheter

- Oppdatert pandemiplan
og smittevernplan.

Biologiske

Legionella, Ebola,
Svineinfluensa

Epidemier og
pandemier

- Omforent
helseberedskap. Pandemi
scenario for øvelse.
- Vurdering av legionella
og badevann.

-

- Eget tiltakskort ved
CBRNe hendelser.

Radiologiske
og nukleære

Tsjernobyl,
Fukushima, Three
mile island

Eksplosiver

22 juli, Oklahoma city
1995, Boston
marathon

Andre
miljøhendelser

Orkanen Katrina,
Tsunami 2004,
Vassdal - ulykken

Atomforurensning,
Alvorlig ulykke med
farlig gods.

- Utlevering og lagring
av jodtabletter ved
atomhendelser.
- Fokus på temaet i
øvelser og seminarer.

- Håndteres primært av
nødetatene

Eksplosjon

Ras, skred,jordskjelv,
regnflom i by.

- Kommunen som pådriver
ovenfor
virksomheter/privatpersoner
med risiko og farepotensialer

Ivaretas og vurderes i
hovedsak av nødetater og
beredskapen
sentralt(kriseledese og
krisestab)

Slik gjør vi det i Drammen
Kjemikalie

- Evaluering av gasslekkasje sammen med nødetater,
kommunen/kriseledelse og virksomheten.
- Bistand fra relevant kompetansemiljø (CBRNe senteret)
under håndteringen. (I tråd med ordlyden i forskriften)
- Kontakt med FHI og DSB under og i etterkant.
- Miljørettet helsevern kunne måle utslippet ved
målestasjonene og fungerte som et sikkerhetsnett.
- Oversikt over potensielle risikokilder Tilgang til DSBs
FAST – anlegg og kart. I Drammen er en bedrift underlagt
storulykkeforskriften.
- Samarbeid med brannvesenet vedrørende
overvåking/tilsyn av risikokilder/virksomheter.

Slik gjør vi det i Drammen
Slik gjør vi det i Drammen
Biologiske
Biologiske

Slik gjør vi det i Drammen

• Oppdatert pandemiplan og smittevernplan
underlagt plan for helsemessig og sosial
beredskap.
• Ivaretas i hovedsak av smittevernberedskapen.
• Godt samarbeid med smittevernoverlegen og
kommuneoverlegen.
• Godt samarbeid med omforent helseberedskap.
Pandemi scenario for øvelse.
• Vurdering av scenarier der samhandling med
nabokommuner er aktuelt ift HS -beredskap
• Vurdering av legionella og badevann.

Slik gjør vi det i Drammen
Radiologiske
og nukleære

• Eget tiltakskort ved CBRNe hendelser.
• Ivaretas i hovedsak av atomvernberedskapen.
• Utlevering og lagring av jodtabletter ved
atomhendelser. Forskrift om miljørettet helsevern i
skoler og barnehager aktuelt.
• Fokus på atomhendelser på beredskapsøvelser og
seminarer.

Slik gjør vi det i Drammen
Eksplosiver

Slik gjør vi det i Drammen

• Hendelsen kan inntreffe i forbindelse med
borettslag med gassfyring eller i industrien.
• Det kan også være en tilsiktet handling
• Være en pådriver overfor private aktører med
tankanlegg med eksplosjonsfare
• Samarbeid med brannvesenet. Har
risikovirksomheter gjennomført ROS –
analyser på ytre miljø/omgivelsene og hvem
ivaretar folkehelseperspektivet?

Slik gjør vi det i Drammen
Andre
miljøhendelser

Slik gjør
vi Krisescenario
det i Drammen
- Regnflom
i by»
i DSBs analyse lagt til
Drammen.
- Risikoanalysen er gjennomført i samarbeid med
Meteorologisk Institutt (MET) og Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), samt andre statlige, lokale og
regionale aktører.
- Sammenfallende følgehendelser.
- Flomutfordringer (kanskje spesielt i Nedre Eiker)

Konklusjon
•

Miljørettet helsevern kan umulig sitte med alt ansvaret alene i tillegg til å ha oversikt over alle
tilsynsobjekter og risikokilder i kommunen.

•

Miljørettet helsevern bør undersøke hva som ivaretas av andre tilsynsmyndigheter/lovverk (andre vil
muligens ha mye bedre kunnskap og forutsetninger for å gjennomføre ROS- analyser på miljøhendelser).
Når vi går gjennom så er det ikke så mye igjen til miljørettet helsevern gitt at alle andre gjør jobben sin
og etterlever lovverket.

•

Forskriftsendringen og vurdering av miljøhendelser bør implementeres og forankres med beredskapen
sentralt og de som jobber med helsemessig og sosial beredskap.

•

Forskriftsendringen må ikke vurderes isolert, men sammen med øvrige lover/forskrifter relevant for
miljøhendelser. Beredskapsarbeidet bør gjøres sammen med relevante beredskapsaktører og på tvers av
nivåer/organisasjoner (i tråd med samvirkeprinsippet).

•

Miljørettet helsevern kan være en pådriver og sørge for at forskriftsendringen vurderes, samt bidra inn i
risikovurderingene (kommunal ROS) som gjøres i kommunen ved behov.

•

Det meste vi gjør i Drammen gjør vi uavhengig av forskriftsendringen. For vår del er miljøhendelser og
vurdering av dette en naturlig del av CBRNe beredskap, kommunal ROS og samfunnssikkerhet i
kommunen. Hvorvidt dette anses som gjeldende for andre kommuner vil avhenge av kommunens
risikobilde, organisering, og prioritering.

