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Medlemmer i nettverket – nær 100% av 
leverandørene 

 

 Recover Nordic 

 Polygon 

 Skadegruppen 

 SSG 

 Reco Skadeteknikk 

 RVS AS 

 Dammyr Bygg 

 NRS Miljø AS 

 Bravo As 

 Havn  Skadeservice as 

 Østlandske Varmesenter AS 

 Frøyland Bygg 

 Biomiljø AS 
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Nettverket sin hovedoppgaver er knyttet til arbeidsgiver- og næringspolitiske 
oppgaver, hvorav de viktigste er: 

  
 
 Overordnet 

 Fremme seriøsiteten i bransjen ved å bidra til løpende forbedring av faglige standarder, 
opplæring og dokumentasjon. 

 

 Arbeidsgiverpolitikk 

 

 Næringspolitikk 

  
 Faglig 

 Definisjon av tjenesteomfang/ nomenklatur/ definisjoner, inklusive mulig standardisering av 
kontrakter/ arbeidsomfang og eventuelle avklaringer av nasjonale og internasjonale 
standarder, fortrinnsvis i samarbeid med oppdragsgivere og nasjonale myndigheter. 

 

 Om ønskelig innsamling og utarbeidelse av årlig statistikk. 
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Aktiviteter høst 2014/ vår 2015 
 

 

 Revisjon og standardisering av standardvilkår og prosedyrer i 
samarbeid med Finans Norge 

 

 Videre og forhåpentligvis avsluttende arbeide med bransjestandard 
og tiltaksplan ved oljeskader til grunn i samarbeid med 
Miljødirektoratet og Finans Norge 

 

 Møter med beredskapsavdelingene i fylker og kommuner 

05.06.2015 [Presentasjonsheading] 4 



Bakgrunnen for samarbeidet med Finans 
Norge 

 Stadig tettere samarbeid mellom skadesanering og forsikringsbransjen de 
siste 7 år.  

 

 Felles ønske om ressurs- og kostnadseffektivisering blant annet gjennom: 

 Standardisering 

 Spesialisering,  

 Kompetanseheving 

 Klar arbeidsdeling  

 

 Samarbeid om statistikk og analyser  

 

 Nye spesialiserte områder– spesielt oljeskader i grunnen – samarbeid med 
Miljødirektoratet  
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Samarbeidet med Miljødirektoratet/ KLIF 
vedrørende regelverk for oljeskader til grunn. 

Startet allerede i 2012 etter henvendelse fra NHO 
Service. 

 

På det tidspunkt intet dekkende regelverk 

 

Fragmentert ansvar mellom Kystverket, DSB og 
Miljøverndirektoratet. 
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Oppnevnt egen felles arbeidsgruppe for å arbeide med en egen 
tiltaksplan ved oljeskader til grunn 

Representanter fra Kystverket, Miljødirektoratet, 
Forsikring og vårt nettverk. 

 

Møter gjennom 2013 og 2014 og endelig tiltaksplan er 
nå godkjent 

 

Samtidig har skadesaneringsbransjen og Finans Norge 
revidert sine felles standarder og prosedyrer til bruk ved 
skadesanering. 

 

Her inngår tiltaksplanen 
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Vi er enda ikke i mål  
 Miljødirektoratet fikk 01.06.15 på plass et «formelt» regelverk vedrørende bruk av 

saneringsmidler ved oljeskader til grunn – eget faktablad. 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Mai-2015/Bruk-av-
oljesaneringsmidler-pa-land/ 

 

 

 Gjenstår å nå ut med informasjon om nytt regelverk til: 

 Alle forsikringsselskap 

 All takstmenn 

 RVR 

 Kommuner 

 Fylkesmenn 

 Andre aktuelle 

 

 Regner med at dette er klart i løpet av 2015 
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    Takk for oppmerksomheten! 
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