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Anmeldelse

Anmeldelse av Sporveien AS ved Daglig leder Cato Hellesjø og styreleder Terje 

Thon for uaksomt ha brutt Internkontrollforskriften og Forurensningsloven ved

utslipp av hittil ukjente mengder(estimert til 35 -50 tonn) fyringsolje som har 

endt opp bl.a. i Oslofjordbassenget.

Norges Miljøvernforbund forventer at bedriften etterforskes tungt og seriøst av 

Oslopolitiet og vil kreve at bøteleggingsnivået må ligge på 2 millioner kroner.

1. Forurensningslovens bestemmelser bla § 7 plikt til å unngå 

forurensningLov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

2. InternkontrollforskriftenForskrift om systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Bakgrunn – Utslipp i forbindelse med avvikling av tankanlegg ved Ryen den 30 

mai 2018 

Norges Miljøvernforbund(NMF) har i løpet av 30/31 mai 2018 søkt informasjon i 

saken satt seg inn i omstendighetene rundt utslippet. NMF er bl.a. Ila den 31 mai blitt 

nektet informasjon fra Politiet vedrørende identiteten til skadevolder. NMF tok 

allerede kl 0100 den 31 mai kontakt med politiet for å få ut denne informasjonen.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6


Det er ikke kjent for NMF hva som var grunnen til å holde identiteten hemmelig da det var åpenbart

at dette snart ville bli offentlig.

Denne anmeldelsen vil eventuelt bli supplert om NMF blir kjent med forhold som er 

relevante.

Ansvaret må pålegges Sporveien AS

Ifølge Sporveien AS sin kommunikasjonsansvarlige i NRK kl 1855(Østlandssendingen) idag så er 

det sannsynlig at deler av rørinfrastruktur på tankanlegg som skulle tømmes sviktet i 

tømmeoperasjonen. Er dette tilfelle er det svært alvorlig og en grov svikt på IKF fra Sporveien AS 

sin side. 

Utover dette er det slik NMF ser det lite tvil om at ansvaret for situasjonen som medførte utslippet 

først og fremst må hvile på kunden, her Sporveien AS, i tråd med at de må sørge for at all 

kommunikasjon med leverandører i fht løsninger og formål er godt ivaretatt. Selv om det pt er 

uklart eksakt hva som foregikk utover det som er sagt via media,samt at saken er under 

etterforskning,  så må leverandørene omfattes av det til enhver tid pågående arbeidet Sporveien AS 

gjør som kunde på HSSE. 

Sporveien AS  er en betydelig bedrift med nesten 5 mrd kroner i omsetning og nesten 4000 ansatte.

Det forventes da at leverandører ved salg av sine tjenester er prekvalifisert mtp HMS, HR og 

Økonomi så Sporveien på denne måten kan sile ut de som kan medføre en risiko. NMF vet ikke om 

de to leverandørene Norsk Spesialolje og TT Teknikk har en rammeavtale med Sporveien. 

Sporveien AS har ett ett tungt ansvar for hendelser som kan påføres av leverandører da denne 

risikoen skal siles ut ved valg av seriøse og kompetente selskaper.

Forurensningslovens § 7 sier

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig

etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for 

forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å 

stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å trefe tiltak for å avbøte skader og 

ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak 

som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.

Internkontrollforskriften sier følgende;

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i
virksomhetene innen:

- arbeidsmiljø

- sikkerhet

- forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester

- vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall

- forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet

- forebygging av uønskede tilsiktede hendelser

slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.



Oslofjorden – resipient for ulike kilder av forurensning og trusler

Fjordsystemet Indre og Ytre Oslofjord er både ett viktig rekreasjonsområde for over en million 

mennesker,men også inneholdende ett naturmiljø som er truet av flere forhold. Redusert 

torskebestand, sannsynligvis spredning av miljøgifter fra deponiet ved Malmøya, redusert 

blåskjellbestand muligens grunnet introduserte arter, ulovlig utslipp av for høye verdier av 

oljeholdig vann fra Ekeberg tankanlegg over 12 år. Siste med Miljødirektoratet sin velsignelse.

Sistnevnte er en del av en større infrastruktur ved Sjursøya , en infrastruktur NMF anser 

som en potensiell stor forurensingstrussel OBR kan ha problemer med å danne beredskap 

for. 

Skadepotensiale – tilgrisede små fugl bør vurderes avlivet

NMF anser skadepotensialet først og fremst å være i vannsøylen og at også fugl kan bli påført olje. 

NMF er av den oppfatning at  større fugl(svaner bla) ved vask kan tilbakeføres til en tilnærmet 

normal helse. Mindre fugl er mer eksponert, både innvendig og utvendig, og bør som regel vurderes

avlivet.

NMF anser at en del av det marine liv kan være påvirket uten at det pt foreligger noe 

dokumentasjon på dette. 
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