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5-01  Beredskapsplan for Onarheim Bruk AS avd. Postsmolt 
 
1.         Føremål 
 
Føremålet med denne prosedyren er å: 
- definera uønskte hendingar som kan skje på eller ved anlegget 
- forklara kva beredskap som skal utførast ved slike hendingar 
- visa varslingsplan ved uønskte hendingar 
- forklara kva som inngår i normalisering av forholda på anlegget 
 
Prosedyren er til bruk på Alsaker Fjordbruk sine settefiskanlegg lokalisert på land. 
 
2.         ANSVAR OG MYNDE 

 

Kven som ansvarleg for kva er spesifisert for kvar uønska hending - jamfør pkt. 3. 
 
Alle som oppdagar ei uønska hending skal melda frå i samsvar med vedlagde varslingsplan 
for Onarheim Bruk avd. Postsmolt. 
 
3.         GJENNOMFØRING 
 
3.1       Generelt 

Beredskap er alle dei ressursar som er til stade og tilgjengelege før ei ulukke/uønska 
hending, og som blir nytta ved slike hendingar. 
 

3.2       Planleggjing og tilretteleggjing 
Den enkelte driftsleiar er ansvarleg for at alt beredskapsutstyr er på plass på anlegget 
og at kontrollar blir planlagde og utførte for å sjekke at det er i orden. 
 

3.3       Gjennomføring 
Følgjande hendingar er omfatta av denne planen: 
-  Personskade / sjukdom 

            -  Sjukdom / auka fiskedaud 
            -  Frysing / stopp av ferskvatn 
            -  Rømming av fisk 
            -  Karkollaps 
            -  Brann 
            -  Forureining til/frå ytre miljø 

 - Forureining av vassinntak 
  
3.3.1    SJUKDOM / AUKA FISKEDAUD 

  
Den som oppdager: 

            -  Kontaktar driftsleiar 
-  Sjekkar fisken si åtferd 

            -  Tek ut fisk for prøver 
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            -  Sikrar vassprøvar 
-  Sjekkar sentrale miljøparameter (temp, O2, pH) 

            -  Kontrollerer status i biofilter 
-  Prøvar å avgrensa skadene 
-  Beredskapskvern står på Alsaker Brygge 

            
            Driftsleiar 

-  Kontaktar fiskeveterinær 
-  Varslar adm. dir. 
-  Har ansvar for å leie beredskapen 

            -  Skaffer tilvege utstyr for å ta hand om daudfisken 
            -  Kontaktar daudfiskmottak/ensilasjeleverandør 
            -  Sørgjer for å minimalisera smittepresset 
  
            Adm. dir.: 

-  Kontaktar forsikringsselskap 
            -  Vurderer avliving 
  
            Veterinær: 

- Kontaktar Mattilsynet og varslar om auka fiskedaud eller sjukdom. 
- Vurderer avliving/destruksjon etter løyve frå Mattilsynet. 

  
3. 3.2   SJUKDOM ELLER SKADE PÅ PERSONELL 
  
            Den som oppdager: 
            -  Ringer etter lege / ambulanse (tlf. nr. 113) 
            -  Startar førstehjelp umiddelbart 
            -  Varslar driftsleiar 

  
            Driftsleiar: 
            -  Har ansvar for å leia redningsarbeidet på anlegget 
            -  Varslar adm.dir. 
            -  Kontaktar pårørande 
  
           Adm. dir.: 
            -  Melder arbeidsulukka til politiet 
  
            Personalkonsulent: 

-  Melder arbeidsulukke til Arbeidstilsynet 
-  Melder til NAV 
-  Kontaktar forsikringsselskap 

  
  
3.3.3   RØMNING / MISTANKE OM RØMNING 
   
           Den som oppdagar ei mogleg røming: 
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            -  Varslar driftsleiar 
            -  Starter arbeidet med å sjekka ut skader og avgrensa skadeomfang 
  
            Driftsleiar: 
            -  Varslar adm. dir. og samfunnskontakt 

-   Leier arbeidet på anlegget 
            -   Skaffer tilvege utstyr for å avgrensa tapet 

  
            Samfunnskontakt: 
            -   Kontaktar Fiskeridirektoratet om rømming 
  
             Adm. dir.: 

-   Kontaktar forsikringsselskap  
  
3.3.4   KARKOLLAPS 
  
             Den som oppdagar: 
            -  Kontaktar driftsleiar 
            -  Starter arbeidet med å sikra personell og avgrensa skade på utstyr og fisk 
            -  Starter arbeid for å redusera risiko for rømning av fisk 
  
            Driftsleiar: 
            -  Varslar adm. dir og samfunnskontakt 

-  Har ansvaret for å leia beredskapen på anlegget 
            -  Skaffar tilvege utstyr for å sikra anlegget 
            -  Tek hand om daudfisk 
            -  Kontaktar veterinær 

  
           Samfunnskontakten: 
            -   Kontaktar Fiskeridirektoratet 
             
            Adm. dir. 
            -   Kontaktar forsikringsselskap 
    
3.3.5   BRANN 
  
           Den som oppdagar: 
            -  Varslar brannvesen 
            -  Varslar driftsleiar 
            -  Starter slukking av brannen, og leiar slukking til brannvesen kjem 
            -  Starter arbeidet med å sikra personell og avgrensa skade på utstyr og fisk 
            -  Skaffar transport til å evakuera personell dersom det er naudsynt 
  
           Driftsleiar 
            -  Leiar det vidare arbeidet 
            -  Varslar adm. dir. og samfunnskontakt 
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            Adm. dir.: 
            -  Kontaktar forsikringsselskap 
  
3.3.6    FORUREINING TIL YTRE MILJØ 
            
            Den som oppdagar: 
            -   Varslar driftsleiar 
            -   Vurderer omfanget av forureininga 
            -   Stoppar/avgrensar skaden av forureininga 
  
           Driftsleiar 

-   Varslar adm. dir. og samfunnskontakt 
-   Har ansvar for å leia beredskapen på anlegget 

            -   Skaffar tilvege båtar, utstyr og dykkarar  for å sikra anlegget 
            -   Varslar veterinær 
  
            Samfunnskontakt: 

-    Tek kontakt med Fylkesmannen si miljøvernavdeling 
-    Varslar brannvesenet 
-    Varslar Kystverket 

            
            Adm. dir.: 
            -  Vurdera avliving 
            -  Tek kontakt med forsikringsselskap 
            
3.3.7    FORUREINING AV VASSINNTAKET 
            
            Den som oppdagar: 
            -   Varslar driftsleiar 
            -   Vurderer  omfanget av forureininga 
            -   Stoppar/avgrensar skaden av forureininga 
  
           Driftsleiar 

-    Varslar adm. dir. 
-    Har ansvar for å leia beredskapen på anlegget 

            -    Skaffar tilvege utstyr og personell for å sikra anlegget 
            
            Adm. dir./Samfunnskontakt: 
            -  Varslar Mattilsynet 
            -  Tek kontakt med Fylkesmannen si miljøvernavdeling 
            -  Tek kontakt med forsikringsselskap 
            -  Tek kontakt med politi 
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3.5       Varslingsplan 
Ein varslingsplan ved beredskap er laga og skal brukast ved varsling av uønska 
hendingar i anlegget. Varslingsplanen er eit vedlegg til denne prosedyren og skal vera 
oppslått på anlegget. 

  
3.6       Kontrollar 

Driftsleiar skal føreta regelmessig kontroll av beredskapsutstyret på anlegget og sørgja 
for at det er i god stand og kan brukast ved ei uønska hending. 

  
3.7       Avvik og korrigerande tiltak 

Avvik som kan føra til uønska hendingar skal rapporterast i høve avviksprosedyre. 
  
3.8       Helse, Miljø og Sikkerheit 

Det skal vera utstyr på anlegget som sikrar personell mot skade ved uønska            
hendingar, samt førstehjelpsutstyr til bruk ved ulukker/sjukdom. 

  
4.         REFERANSAR 
            Etablering og drift av oppdrettsanlegg §11. 
            Krav til planer ved massedaud av fisk. 
            Telefonliste Alsaker Fjordbruk konsern 
  
5.         VEDLEGG 
  Varslingsplan 


