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INSRTUKS FOR FRSTEINNSATS VED ALVORLIGE HENDELSER

Alvorlige Person ulykke
- Folg nodinstruks

Brann
- Folg branninstruks

Andre alvorlige hendelser

Varsle så snart som mulig til:

Driftsleder Sundsfjord {901 38 645) Driftsleder Reppen {988 08 260)

Hva har skjedd ?

Omfang?

Tiltak satt i verk ?

Behov for bistand ?

(Videre varsling til myndigheter påhviler ledelsen, men også andre har plikt til %varsle med mindre det åpenbart er unødvendig.
Se eget oppslag for kontaktinformasjon ved alvorlige hendelser.)

Strakstiltak:

Massedd av fisk
- Sjekk for skadet fisk som ikke er død. Fisk avlives så snart som mulig med overdose av Benzoak.
Se prosedyre 03.02.11 Dodfiskopptak.

Forøket dødelighet på fisk og/eller mistanke om smittsom sykdom
- Varsle driftsleder.

Utslipp til ytre miljø
Romming av fisk

- Stoppe rømming og ta vare på gjenlevende fisk.
- Ved rømming under lasting følg instruks på sjekkliste for levering.

Kjemikalier, bielegemer, isopor, plast etc.
Begrens/stopp videre utslipp og spredning.

- Se datablad for kjemikalie på eco online angående HMS risiko og vernetiltak før oppryddingsarbeid
kan starte i samråd med driftsleder.
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02.01. Beredskap
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Home
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Beredskapsplaner
02.01 .04. Beredskapsplan for ledelse ved alvorlige hendelser

Tema eier: Tor-Arne Gransjøen

02.01 .04. Beredskapsplan for ledelse ved alvorlige hendelser

Omfang: Fra ledelse har mottatt varsling til kartlegging, iverksetting av tiltak og evaluering av hendelse, samt

varsling av offentlige myndigheter og evt. annen ekstern varsling.

Formål: Sikre at alvorlige hendelser håndteres best mulig slik at omfang og negative konsekvenser for involverte

parter blir minst mulig.

Hva Hvordan Hvem Vedlegg

1 Kartlegging Skaffe oversikt over hendelsesforløp Driftsleder
og omfang. Hva er allerede gjort av
evt. strakstiltak.

Behov for bistand i form av utstyr,
personell og annet vurderes.

2 Strakstiltak

3 Intern
varsling

4 Ekstern
varsling

5 Tiltak

Anlegget setter i verk de strakstiltak
som er mulig og nødvendig for å
begrense skade

Varsle Daglig
leder/produksjonsleder om hva har
skjedd, omfang, tiltak satt i verk og
behov for bistand.

Ved forøket dødelighet skal alltid
intern veterinær varsles. Ved fravær
kontaktes ekstern veterinær.

Behov for varsling vurderes, og om
nødvendig iverksettes.

Se vedlagt kontaktinformasjon og
beredskapsplaner.

Vurdere hva som ma gj@res av
videre tiltak og lage plan for å få
disse gjennomført.

Se vedlagte beredskapsplaner for
ulike hendelser.

https://novasea.sharepoint.com/sites/Kvalitetsstyring/SitePages/Hjemmeside.aspx#/level/37

Driftsleder i
samråd med
operatorer
involvert i
hendelse.

Driftsleder

Daglig leder

Daglig leder i
samråd med
ledergruppe

N3r

Straks

Straks

Straks

Straks Kontaktinformasjon
ved alvorlige
hendelser

Straks Beredskapsplan for
alvorlige person
ulykker

Beredskapsplan ved
smittsomme
sykdommer og
massed ad

Beredskapsplan for
ytre milj

Plassering av
gjenfangstgarn
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Sundsfjord

6 Evaluering Hendelsesforløp og håndtering Daglig leder i Når faktorer
evalueres. Dette skal synliggjires i samråd med rundt
kvalitetssystem gjennom avvik, ledergruppe hendelse er
risikovurdering, planer og og involverte klarlagt.
prosedyrer. operatorer

Tema eier: Tor-Arne Gransjøen Sist endret av: Line Holm - 27,8.2019
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Beredskapsplan ved smittsomme sykdommer og massedød

Smittsomme sykdommer som er meldepliktige

1. Ved mistanke om meldepliktig sykdom skal mattilsynet varsles.
2. Sett i verk nødvendige strakstiltak i samråd med mattilsynet inntil prøveresultat foreligger.

Isolering og begrense håndtering av fisk.

3. Informasjon:

Internt i bedriften.

Berørte kunder informeres.

Behov for å varsle nærliggende oppdrettsanlegg eller annet i nærmiljøet vurderes.

Brønnbåter, forleverandør og andre som har kontakt med anlegget varsles og rutiner

avtales.

Forsikringsselskap

4. Hvis egen vurdering eller pålegg fra offentlig myndighet krever sanering, skal følgende

hensyn tas:

Aktuell mottaker kontaktes og Smittemessig betryggende transport må avtales.
Destruksjonsmetode avklares (etter avtale med mattilsynet).

5. Godkjent plan for nedvask iverksettes.

Smittsomme sykdommer som ikke er meldepliktige

1. Sett i verk nødvendige strakstiltak.

Isolering og begrense håndtering av fisk.

2. Informasjon:

Internt i bedriften.

Berørte kunder informeres.

3. Hvis egen vurdering krever sanering, skal følgende hensyn tas:
Aktuell mottaker kontaktes.

Destruksjonsmetode avklares.

4. Plan for nedvask iverksettes.

Massed»d og foriket dodelighet

1. Ved massedød og hendelser som resulterer i økt dødelighet eller andre forhold som kan
medføre vesentlige velferdsmessige problemer for fisken skal mattilsynet varsles av

veterinær.

2. Informasjon:

Internt i bedriften.

Berørte kunder informeres.

3. Årsak til massedød kartlegges.

4. Håndtering av fisk:

Døende fisk avlives.

Død fisk leveres mottakeranlegget etter avtale med mottaker.
Oppbevaring og transport av død fisk gjøres på en smittemessig trygg måte.
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Beredskapsplan for ytre milj

Rømming av fisk

Sjekk at tiltak for å stoppe rømming og ta vare på gjenlevende fisk er gjennomført.

Gjenfangst iverksettes inntil 500 meter fra anlegget med anleggets eget gjenfangst utstyr. Dette
består av 4 garn. Gjenfangst skal pågå til det er åpenbart at den rømte fisken ikke lenger befinner seg
i området.

Utvidet gjenfangst. Ved behov kan det gjøres avtale med lokale fiskere om gjenfangst.

Det iverksettes tiltak for å kunne destruere og ensilere fisk.

Varsling ved rømming av fisk:

Fiskeridirektoratet skal varsles umiddelbart.

Rømming eller mistanke om rømming skal også meldes inn elektronisk til fiskeridirektoratet
på  www.fiskeridir.no.  Gå videre inn på  Min side  for rapportering.
Både oppstart og avslutning av gjenfangstfiske skal meldes til fiskeridirektoratets

regionskontor og fylkesmannens miljøvernavdeling.

Ved mistanke om sykdom eller rømming av medisinert fisk varsles mattilsynet av biologisk
leder.

Varsle forsikringsselskap hvis dette er aktuelt.

Utslipp

Kjemikalier

Skaff oversikt over type utslipp, omfang og evt. konsekvenser av utslippet til ytre miljø.

Se datablad til kjemikalie i eco online angående HMS og vernetiltak, samt risiko for skade på

miljo.

Ved små mengder bruk absorbsjonsmatter for å suge opp utslipp.

Ved større mengder vurder assistanse fra brannvesen.

Materiale på avveie (eks. biolegemer, isopor, plast)

Skaff oversikt over omfang og områder som er berørt.

Sette i gang tiltak for å få samlet inn materiale så snart som mulig.

Varsling ved utslipp:

Ved behov for assistanse til opprydding av utslipp ring Salten Brann.

Hvis utslippet medfører risiko for skade på ytre miljø skal fylkesmannen varsles.
Vurder om evt. nærmiljø som er berørt av utslipp bør informeres.
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Kontaktinformasjon for ekstern varsling ved alvorlige hendelser

Type hendelse Ekstern varsling til Kontaktinformasjon

Personulykke Politi Salten 02800, 75 54 58 00

Personulykke Arbeidstilsynet 73 19 97 00 (tast 3)

Rømming eller mistanke om Fiskeridirektoratet Meldes inn elektronisk til

rømming av fisk fiskeridirektoratet på
www.fiskeridir.no. G% videre
inn på Min side for
rapportering.

55 23 83 36/911 03 277

Utslipp til Ytre Miljø som Fylkesmannen 75 53 15 00
medforer skade p% milj

Smittsomme sykdommer, Mattilsynet 22 40 00 00

massedod,
evt. rømming av syk eller
medisinert fisk

Brann, Salten Brann 75 55 74 00
Utslipp til ytre miljø som krever
hjelp til opprydding

Alle Forsikringsselskap

(Varsling til myndigheter påhviler ledelsen, men også andre har plikt til å varsle med mindre det åpenbart er

undvendig.)
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02.01 .06. Beredskapsplan for Oksygen,vannsvikt og andre spesielle
hendelser

1. Omfang: fra hendelsen inntrer og til forholdet er under kontroll.

2. Formål: å ivareta dyrevelferd og begrense dødelighet, økonomisk tap og uheldige innvirkninger på

miljøet ved hendelser der tilførsel av vann eller oksygen er begrenset, og tilsvarende hendelser som tr ;
d)

fiskens velferd ogliv. i6

Hva
1. Kartlegging

2. Strakstiltak

3. Varsling

4. Offentlig
varsling

Hvordan
Anlegget prøver
a kartlegge
årsak og
omfang,

Behov for
bistand i form
av utstyr,
personell, eller
annet vurderes.

Anlegget setter i
verk de
strakstiltak som
er mulig og
nødvendig for å
begrense
dødeligheten.

Anlegget melder
fra til daglig
leder/
fiskehelse-
ansvarlig.
Denne varsling
skal inneholde:
· Antatt årsak
· Omfang
· Tiltak satt i

verk
·Behovfor

bistand

Hvem
Produksjonsleder/driftsleder/
Veterinær

Produksjonsleder/driftsleder/
teknisk leder/driftsoperatør

Produksjonsleder/driftsleder

Behov for
varsling til
offentlig
myndighet
og/eller Iii
nærmiljø

https://novasea.sharepoinl.com/sites/Kvalitetsstyring/SitePages/Hjemmeside.aspx#/level/39

Daglig leder

Når
Straks

Vedle
99502722

90058125

Straks

Straks

Samme
dag
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vurderes, og om
nødvendig
iverksettes.

5. Tiltak Se prosedyrer
vedlagt.

Ved naturskade
ol. kan vi bytte
over på
reservevann.

Produksjonsleder/driftsleder/teknisk Så
leder/ snart
operatør/fiskehelse. som

mulig
Teknisk

Ved mistanke
om
nitrittforgiflning,
tilsett sjøvann
eller salt.

6. Evaluering Hendelsesforløp Ledergruppen/ og deretter hele
og håndtering produksjonsgruppa.
evalueres

Prosedyre for
strombrudd Sundsfjor

Prosedyre for akutt
oksygensvikt Sundsfjo

Oversikt oksygen
distribusjonsnett Sund

Nødinstruks pumpesvi
klekkeri Reppen

Tema eier: Janette Festvåg Sist endret av: Line Holm - 4.9.2019

https://novasea.sharepoint.com/sites/Kvalitetsstyring/SitePages/Hjemmeside.aspx#/level/39 212
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Helgeland Smolt Kvalit... > 02. HMS risiko og bere... > 02.05. Milj og dyrevern > 02.05.02. Bevaringplan for dyreliv og

Home

02.05.02. Bevaringplan for dyreliv og mangfold
Meld sak

Formål: Ta vare på dyreliv og mangfold rundt anlegget.

Beredskapsplaner

Hva Hvordan Hvem
1 Utryddingstruede Se vedlagte linker AIie

arter til liste for
utryddingstruede

arter (rødliste) for
regionen og

relevante arter

Hekkende fugler observert i
nærområdet rundt

anlegget.

Når
Under

hekking

Vedlegg
Artsdataba n ken

Rod liste

Artskart Gildeskål og

Rody

Hekkende

smålom

(Sundsfjord)

2 Vill fisk

I hekkesesongen
er det noe fugl

som hekker rundt
anlegget, ansatte

prøver så godt det
lar seg gjore ?
skjerme disse,
slik at hekking skal
kunne foregå

uforstyrret.

Det gjøres også
tiltak for å redde

reir når det er

absolutt
nødvendig å flytte

på disse.

Vi er pålagt å
holde vannstand i

inntaksmagasinet

fullt i
hekkesesongen
grunnet hekkende

smålom i

området.

Vi har stor fokus Produksjonsleder
på å unngå
rømming av fisk
fra anlegget. Dette

har hoy fokus for

oss pga
forskningsbasert
kunnskap som kan

indikere
"utvanning" av
genmateriale hos

villfisk.

Produksjonsleder Under
hekking av

Generelt fokus på Driftsleder
å holde området

fritt for soppel,
ved at dette

sorters i egne
kontainere iht

hltps://novasea.sharepoint.com/sites/Kvalitetsstyring/SitePages/Hjemmeside.aspx#/level/48

3 Forsopling

smålom

Kontinuerlig Fisk på avveie
Sundsfjord

Fisk på avveie Reppen

Kontinuerlig Avfallsplan
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avfallsplan og
leveres til
godkjent

mottaker.

4 Organisk avfall Iht Daglig leder Iht tillatelse Måling og beregning
utsi i ppstil late Ise av utslipp
er det krav om
rensing av
avlopsvann.

95% torket slam
fra Reppen lagres i
sekk og leveres
med bil til Grønn
Gjdsel.

20% slam fra
Sundsfjord lagres
på tank og leveres
med
bil til Kystmiljø

Det tas analyser Produksjonsleder Hvert 4. år Resipientunders@kelse
av bunnforhold utslippspunkt
rundt avlop i
henhold til krav i
utslippstillatelsen
(MOM Bog
metaller).

Ensilasje lagres på Teknisk leder Ved behov Dodfiskopptak
egen tank i
Sundsfjord og i lBC
containere på
slamrom Reppen. aj.'Leveres med bil til n)

godkjent ?
mottaksstasjon.

))

4
5 Risikovurdering Det gjennomføres Kvalitetsleder Ifb med Risikovurderinger

risikovurdering ift vernerunder »biologisk
mangfold og miljd
ifb med
risikovurdering for
ytre miljo.

6 Samsvar med Det er utarbeidet Daglig leder, Årlig Lover og forskrifter
tillatelser og egen produksjonsleder,
forskrifter samsvarsvurdering kvalitetsleder Tillatelser

for ytre miljø iht
utslippstil late Ise
og

forurensingsloven.

Tema eier: Tor-Arne Gransjøen Sist endret av: Line Holm - 15.11.2019

https://novasea.sharepoint.com/sites/Kvalitetsstyring/SitePages/Hjemmeside.aspx#/level/48 2/2



15.11.2019 Kvalitetsstyring - Hjemmeside

Helgeland Smolt Kvalitetshåndbok {)  Hva er nytt? Bytt visning (6) KS-Oversikt

Helgeland Smolt Kvalit.. > 03. Fiskehelse og biosi... > 03.02. Biosikkerhet > 03.02 01. Biosikkerhet

Home

03.02.01. Biosikkerhet
Meld sak

Beredskapsplaner

1. Omfang:

Fra risikovurdering av biasikkerhet til hvordan redusere smittepress inn i anlegg og vekstvilkår for

smittsomme agens, samt dokumentasjon på effekt av renhold som er gjennomført.

2. Forml:

Hindre introduksjon og spredning av smitte

Hva Hvordan Hvem Når Vedlegg

1 Risikovurdering Se vedlagt prosedyre Biologisk leder i Ved Risikovurdering
for vurdering av samråd med endringer
risiko mht til fiskehelsebiolog, eller min.
biasikkerhet. driftsleder og årlig

kvalitetsleder

2 Reduksjon av Råvann og Sjøvann Biologisk leder Iht til Analyseplan
smittepress inn Reservevannkildene analyseplan Sundsfjord
i anlegget UV behandles pga

mulighet for Analyseplan Repp ,.
!

oppgang av anadrom 9
fisk.

0)
»

Alt sjovann UV-
ti)

l

behandles.
«n)
4

Se analyseplan for
oppfølging av »vannprøver fra UV. /

Rogn: Biologisk leder, Før rogn
Rogn skal screenes produksjonsleder tas inn i
for IPN, ILA, PD, PRV, anlegget.
PMCV.

Se vedlagt prosedyre Operatører Ved innlegg Innlegg av rogn
innlegg av rogn av rogn Sundsfjord
for hvordan
redusere risiko for Innlegg av rogn
smitte fra rognkasser Reppen
og rogn ved
innlegg.

Fr: Se vedlagt Operatører Ved mottak Mottak av for
prosedyre for mottak av fr
av fr.

Personell og utstyr:
Rutiner som skal
hindre spredning av
smitte fra personell
og utstyr beskrives i
hygieneregler og
sluseinstruks.

Biologisk leder i
samråd med
driftsleder

Hygieneregler skal
gjennomgås og
signeres av alle
ansatte før de kan
begynne å jobbe i

https://novasea.sharepoint.com/sites/Kvalitetsstyring/SitePages/Hjemmeside.aspx#/level/73

Driftsleder

Ved
endringer

Årlig, ved
ansettelse

Hygieneregler

Sluseinstruks

HMS og
hygieneregler for
innleide
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anlegget.

Hygieneregler for Teknisk leder For arbeid i
innleide skal signeres anlegg
for de kan begynne 3
jobbe i anlegget.

For å redusere behov Operatør som er Ukentlig
for å flytte utstyr ansvarlig for hall
mellom hallene skal
det være en liste
over hvilket utstyr
som skal være i
hallene. Hvis det er
mangler iht til liste
skal det gis beskjed
til driftsleder.

Dodfiskhandtering: Biologisk leder, Ved
Se ved lagt prosedyre fiskehelsebiolog endringer
for
dødfiskhåndtering
mht til hvordan
dodfisk skal
håndteres på
anlegget for å
redusere
smittepress.

3 Reduksjon av
vekstvilkår for
smittsomme
agens i
anlegget

Plan for renhold:
Vurdere hvilket
renhold som må
gjennomføres for å
redusere risiko for
oppvekst av
smittsomme agens i
anlegget.

Se vedlagt
renholdsplaner
for beskrivelse av
renhold som skal
gjennomføres.

For daglig renhold i
hallene, se vedlagt
huskeliste for daglig
rokting.

Bruk av vask- og
desinfeksjonsmidler:
Vurdere hvilke typer
vask og
desinfeksjonsmidler
som skal brukes og
holde vedlagt plan
for bruk av vask- og
desinfeksjonsmidler
oppdatert.

Gjennomføring av
renhold:
Gjennomføre
renhold iht til
vedlagte
renho\dsplaner.

Signer for utført
renhold i skjema for
skiftbytte .

Ferdig utfylt skjema

Biologisk leder i
samråd med
fiskehelsebio\og
og driftsleder

Biologisk leder,
fiskehe\sebio\og

Operator

https://novasea.sharepoint.com/sites/Kvalitetsstyring/SitePages/Hjemmeside.aspx#/level/73

Ukentlig

Utstyrslister
Sundsfjord

Utstyrsliste haller-
Reppen

Dddfiskhindtering

Ved Renholdsplaner
endringer
eller behov

Huskeliste daglig
røkting Sundsfjord

Huskeliste daglig
røkting Reppen

Plan: bruk av vask
og
des i nfeksjonsm id del

Dosering av vask og
desinfeksjonsmiddel
i hallene Sundsfjord

Skjema
ha 11 overtake I se
Sundsfjord

Skjema
hallovertakelse
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med vaktskifte.

Dokumentasjon og Driftsleder Ukentlig
oppfdlging av
renhold:

Gjennomført renhold
iht plan følges opp
på driftsmøte hver
uke.

Fisk på avveie: Operator Mellom Rengjring av
Fisk på avveie i hvert avlopsror
anlegget skal fjernes innlegg
mellom hvert Fisk på avveie
innlegg. Sundsfjord

Rutiner for å Fisk på avveie
redusere risiko for Reppen
fisk på avveie
beskrives i vedlagt
prosedyre for fisk p%
avveie

Driftsrutiner:
Daglige rutiner ifb
med røkting som vil
begrense
oppblomstring av
smittsomme agens
ivaretas av
driftsprosedyrer.

4  Dokumentasjon
på effekt av
renhold

Vurdere hvilke
prøver og tester som
skal tas for å
dokumentere effekt
av renhold som er
gjennomført.

Operatorer Se Driftsprosedyrer
under kap. 5

Biologisk leder,
fiskehelsebiolog

Tema eier: Janette Festvåg Sist endret av: Line Holm -15.11.2019
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