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Føremål 
Beredskapsplanane skal sikre at ein til ei kvar tid har rutinar på plass for å sikre folk og fisk i 

krisesituasjonar. Beredskapsplanane skal gje oversikt over førebyggjande tiltak, tiltak i akutte situasjonar, 

varslingsrutinar og vidare handtering av oppståtte situasjonar. 

 

Ansvar og myndigheit  
Dagleg leiar er ansvarleg for at det er til ei kvar tid oppdaterte beredskapsplanar på anlegget, og at alle 

tilsette er godt opplærde i førebyggjande tiltak, varsling og rutinar for handtering av krisesituasjonar. 

Alle tilsette er ansvarleg for å sette seg inn i beredskapsplanar, og følgje rutinar for å halde risiko for 

akutte situasjonar på eit minimum. Dagleg leiar er ansvarleg for at det er på plass beredskapsavtalar med 

leverandører av kritiske tenester. 

 

Definisjonar/ krav 

 
Anlegget skal ha beredskapsplanar for følgjande områder: 

 Rømming 

 Massedød 

 Forureining/ utslepp 

 Personskade 

 Brann 

 

Gjennomføring 
 

Det er utarbeida ein kortfatta veggplansje med varslings informasjon, 4.01.02 Beredskapsplan. 

 

4.01.02 – 4.01.07 er detaljerte planar for; rømming, massedød, forureining, personskade og brann. Desse 

planane omfattar førebyggjande tiltak, tiltak ved akutt situasjon, varslingsvegar, og tilvising til avtalar 

med brønnbåtar og fiskarar. 

 

Anlegget har minimum 1 gong i året gjennomgang av beredskapsplanar, og oppdaterar informasjonen i 

planane. Gjennomgangen av beredskapsplanane skal takast i samarbeid med alle tilsette, og gjerne i 

samband med gjennomgang av risikomoment (risikoanalyser). Om det kjem opp nye viktige moment som 

har innverknad på beredskapsplanar mellom dei årlege gjennomgangane, skal beredskapsplanar 

oppdaterast med omsyn til dette. 

 

Anlegget har diverse avtalar tilknytt beredskapsplanane; 

Slakteri, Brønnbåt, Ensilasje, Gjenfangstgruppe, Lokale fiskarar, Elektrikar. 

Desse avtalane må til ei kvar tid vere verksame. Ved skifte av leverandørar, skal det opprettast nye avtalar 

med nye leverandørar. 

 

Referanse 
4.01.02 Beredskapsplan, veggplansje 

4.01.03 Beredskapsplan for rømming 

4.01.04 Beredskapsplan for massedød 

4.01.05 Beredskapsplan for forureining/ utslepp 

4.01.06 Beredskapsplan for personskade, personulykke eller dødsfall 

4.01.07 Beredskapsplan for brann 

4.01.08 Beredskapsavtale nødslakt 

4.01.09 Beredskapsavtale/ avtale ensilasjemottak 
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4.01.10 Beredskapsavtale brønnbåt 

4.01.11 Beredskapsavtale gjenfangst 

 


