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Prosedyrens omfang: Beskrive av hvordan en hendelse som er kategorisert som en krise skal håndteres.  

  

Prosedyrens formål: Sikre at en krise håndteres slik den skal og være et hjelpemiddel i en krisesituasjon, slik at nødvendige handlinger blir iverksatt for å minske omfanget 

av skade og ettervirkningene. Den skal hjelpe til med å sørge for en rask handling og korrekte beslutninger i en situasjon der menneskers liv og helse står i fare, fiskens liv og 

velferd er truet, fiskens egnethet til konsum er i fare eller miljøet er negativt påvirket.       

                                                     

Telefonliste ved beredskap (sjø/industri) 
  

Sekv. Hva Hvordan Hvem Når Vedlegg 
1 Innkalling Ved iverksettelse av beredskapsplaner foretar daglig 

leder en vurdering av om hendelsen kategoriseres som 

en krise og om nødvendig innkalles kriseteam.   

Sammensetning av kriseteam, vil variere etter hvilken 

beredskapsplan som tas i bruk og hvilken hendelse man 

står ovenfor. 

Ansvarlig for innkalling og medlemmer i kriseteamet vil 

vurdere i hvert enkelt tilfelle hvilket behov en har for 

øvrig assistanse.  

 

 Daglig leder 

  

  

  

 Når en 

beredskapsplan er 

iverksatt og 

hendelsen 

kategoriseres som 

en krise 

Beredskapsplaner finnes på 

Landax, hurtigtast til disse 

fra forsiden 

  

2 Samling På hovedkontor Lovund og/eller telefon/Skype. 

  

I de ulike krisene vil kriseteamet kalle inn de 

partene som skal involveres. 

  

Kriseteam 

  

Ved innkalling 

  

  

Tiltak og varslingslogg 

i krisearbeidet 

  

  

  

  

  

3  Organisering Ansvarlig:  Kriseteamet Ved første    

https://novasea.landax.no/documents/download/2640?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/2643?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/2643?database=novasea
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Kriseteamet utnevner ansvarsområder for den enkelte i 

teamet. 

  

Informasjonsansvarlig: 

Utnevnes av teamet, all kontakt med media ved kriser 

håndteres av kriseteam. 

  

Referent: Utnevnes av teamet 

  

  

  

  

  

samling 

  

  

   

4  Oppgaver Kriseteamets oppgaver: 

Sørge for at oppstått krise håndteres på en mest mulig 

effektiv og skånsom måte, både for de involverte og Nova 

Sea. 

Samle inn så mye informasjon og data som mulig. 

Bestemme om varsel om krise er reell krise og i tilfelle 

hvilken type krise. 

Vurdere hvilket omfang krisen har eller kan få. 

Vurdere behov for å trekke inn andre personer internt, 

eksternt. 

Informasjon til interessegrupper. 

  

 Kriseteamet Ved samling  

5  Avslutning Kriseteamet vurderer avslutning ut fra: 

Ikke reell krise eller at krisen er over. 

  

Kriseteamet Krisen over   

6 Evaluering Gjøres av kriseteamet etter avslutning av krisen, med 

vurdering av: Varslingen, samling, tiltakene, 

organiseringen, beredskapsplanen som var iverksatt, 

korrigering.  

Kriseteamet Umiddelbart etter 

krisens avslutning 

 Evalueringsskjema 

  

  

  

 

https://novasea.landax.no/documents/download/2633?database=novasea
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Beredskapsplanens omfang er fra rømming eller mistanke om rømming oppdages og til det er under kontroll. 
 
Beredskapsplanen formål er å begrense ytterligere rømming, økonomisk tap og uheldige innvirkninger på miljøet. 
  
 

Pkt Hvordan Hvem Når Vedlegg / kontaktpersoner 

1 Begrensning Begrense omfang av rømming. 

 

Kontakt prodleder som kontakter Fiskeridirektoratet på 55 23 83 37 

eller 911 03 277 for å varsle forholdet (se punkt 5 i denne prosedyre). 

  

Driftsleder Straks  
  

2 Kartlegging Anlegget prøver å kartlegge årsak, omfang og utvikling, evnt med 

kamera. 

  

Vurder om rømt fisk samsvarer med fisk i anlegget. 

  

Behov for bistand i form av utstyr, personell, båter eller annet 

vurderes. 

• Dykker 

• Brønnbåt 

• Ekstra personell 

• Assistanse av servicebåt 

  

Driftsleder Straks   

  
Odd Stensland (produksjonsleder) 
97 57 43 38 
 
Rune Nygård (Områdeleder N) 
95 98 69 57 
 
Johnny B. Hansen (Områdeleder S) 
90 56 41 32 
 
Atle Karlsen (driftskoordinator) 
90 92 33 01 

3 Strakstiltak Anlegget setter i verk de strakstiltak som er mulige og nødvendige for 

å begrense rømmingen. 

 

Eventuell skade på not utbedres hvis mulig. 

 

Gjenfangst iverksettes straks inntil 500 mtr fra anlegget. 

Driftsleder Straks   
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4 Gjenfangst Gjenfangst iverksettes umiddelbart når rømming oppdages. 

 

Ansvarlig biologi melder start og avslutning av gjenfangst på fastsatt 

skjema til Fiskeridirektoratets regionskontor. 

 

Avslutning av gjenfangstfiske skal i hvert tilfelle avtales skriftlig med 

FD. 

Driftsleder Straks Fiskeridirektoratet 
Beredskap: 55 23 83 37 
Felles nr.: 911 03 277 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Miljøvernavdeling: 75 53 15 80 
 

5 Varsling Anlegget melder fra til produksjonsleder. Denne varsling skal 

inneholde: 

• Omfang 

• Antatt årsak 

• Tiltak satt i verk 

• Behov for bistand 

  

Produksjonsleder varsler daglig leder og fagansvarlig miljø og biologi, 

samt Nautilus Star, veterinær, fortøyningsansvarlig, 

logistikkansvarlig og forsikringsansvarlig etter behov. 

 

Veterinær varslet Mattilsynet ved mistanke om sykdom eller 

medisinering av rømt fisk. 

  

Personalleder varsler forsikringsselskapet dersom dette er aktuelt. 

  

Driftsleder 

  

  

  

  

  

  

Produksjonsleder 

  

  

  

Veterinær 

  

 

Personalleder 

Straks 

  

  

  

  

  

 

Snarest 

  

  

  

Snarest 

 

Samme 

dag 

 
 
Nova Star: 48 05 72 17 
 
Kontaktperson Gjensidige: Bjørn 
Pedersen, tlf.: 91 70 74 21 
 
Gjensidige forsikring: 03100 
 
Mattilsynets distriktskontor: se 
telefonliste beredskapsplaner 

6 Offentlig 

varsling 

Ansvarlig biolog/stedfortreder varsler offentlig myndighet ved 

Fiskeridirektoratet umiddelbart til telefonnummer 55 23 83 37 eller 

911 03 277. 

 

Rømming eller mistanke om rømming meldes også elektronisk til 

Fiskeridirektoratet (skjema ligger på hjemmesiden: www.fiskeridir.no). 

Produksjonssjef 

  

  

  

  

  

Straks 

  

  

  

  

  

Fiskeridirektoratet 
Beredskap: 55 23 83 37 
Felles nr.: 911 03 277 
 
Samuel Anderson (biolog): 45 86 98 
21 

http://www.fiskeridir.no/
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• Skjema del 1 sendes umiddelbart til fmc@fiskeridir.no 

• Skjema del 2 sendes når rømmingsomfanget er kartlagt til 

fmc@fiskeridir.no 

  

Ved mistanke om sykdom eller medisinering av rømt fisk varsles 

Mattilsynet av veterinær. 

  

  

  

  

  

 

 

Veterinær 

  

  

  

  

 

 

Snarest 

 
Fylkesmannen i Nordland 
Miljøvernavdeling: 75 53 15 80 
 
Fiskeoppsynet (lokalt 
lensmannskontor)  

7 Tiltak Behov for garn fra sentralt beredskaps-lager vurderes i samråd med 
produksjonsleder. 

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

Ved behov settes egen servicebåt inn for gjenfangst, ensilering og 
føring av ensilasje til mottak. 

  

Driftsleder 

 

Produksjonsleder 

Produksjonsleder 

Snarest Beredskapsgarn fordeling  

8 
Avviksregistrering 

Registrere avvik og oppdatere underveis. Husk at ledergruppe skal 
informeres i avvik der beredskapsplan er tatt i bruk. 

Driftsleder Snarest  

8 Evaluering Hendelsesforløp og håndtering evalueres. 

  

Produksjonsleder     

 

mailto:fmc@fiskeridir.no
mailto:fmc@fiskeridir.no
https://novasea.landax.no/documents/download/2654
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Beredskapsplanens omfang er fra massedød er oppdaget til forholdet er under kontroll. 
Beredskapsplanen formål er å begrense dødelighet, økonomisk tap og uheldige innvirkninger på miljøet. 
  
Telefonliste ved beredskap 
  

Sekv. Hva  Hvordan Hvem  Når 

1  Kartlegging Anlegget prøver å kartlegge omfang og utvikling, evnt. med kamera. 
   
Behov for bistand i form av utstyr, personell, båter eller annet vurderes. 
  

Driftsleder Straks 

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

Driftsleder  Straks  

3   Varsling Anlegget melder fra til veterinær og produksjonsleder. Denne varsling skal inneholde: 
   · Antatt årsak (evt. prognose) 
   · Omfang 
   · Tiltak satt i verk 
   · Behov for bistand 
   
Produksjonsleder varsler daglig leder. 
Daglig leder kaller inn kriseteam ved behov. 
  

Driftsleder 
  
  
  
  
  
  
Produksjonsleder 
Daglig leder 

Straks  
  
  
  
  
  
  
Driftsforskriften: 

4 Offentlig   
varsling  

Mattilsynet varsles. 

Ved mistanke om laksesykdommer på liste 1 og 2 i sykdomsforskrften bør Mattilsynet 
ringes på 22400000 eller det skal benyttes Mattilsynets skjematjeneste på 

Veterinær 
  
Daglig leder/ 
Produksjonsleder 

Snarest 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/fi/fi-20080617-0822.html&emne=akvakulturdrifts*&&
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Mattilsynet.no. (Relevant for laks er: Epizootisk hematopoietisk nekrose, VHS, IHN og ILA 
deletert HPRO i Nova Sea sitt prodområde) 

Mattilsynet varsles i hovedsak via e-post  
varsling.salten@mattilsynet.no 
varsling.helgeland@mattilsynet.no 
varsling.nord@mattilsynet.no 
 

• Dersom det er dødelighet i et slikt omfang at dødfisk må transporteres direkte 
fra matfisklokalitet til mottageranlegg for håndtering av slikt avfall, må det søkes 
dispensasjon fra Mattilsynet. 

  
Behov for varsling til Fiskeridirektoratet og/eller til nærmiljø vurderes, og om nødvendig 
iverksettes. 
  

5 Forarbeid Behov for bistand vurderes og tiltak iverksettes: 

• Ekstra mannskap og utstyr 
• Dykkere 
• Desinfeksjonsmiddel og -utstyr 
• Dødfiskbeholdere 
• Brønnbåt med pumpeutstyr 
• Avlastningsbåter 
• Behov for medisinering 

Produksjonsleder/ 
Logistikkleder/    
Driftsleder/  
Veterinær 
  
  
  
  
  

Straks  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:varsling.salten@mattilsynet.no
mailto:varsling.helgeland@mattilsynet.no
mailto:varsling.nord@mattilsynet.no
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• Annet 

Forsikring varsles ved behov. 

Mottaksanlegg for dødfisk varsles, med info om: 
  o Antatt mengde 
  o Leveringshastighet 
  o Ferskhet/andre forhold som påvirker kvalitet 
  o Eventuell medisinering 
  o Smittestatus 

Uvedkommende holdes borte fra anlegget. 

  
  
  
Forsikringsansvarlig 
  
  
Driftsleder/ 
veterinær 
  
  
  
 Driftsleder 
  

  
  
  
  
  
Avtale med 
Biokraft Marin 

6 Tiltak Dødfisk tas opp. 
- Alle merder avlastes så fort som mulig, deretter renskes den enkelte merd. 
- Dødfisk leveres mottaksanlegg etter innhentede retningslinjer (etter avtale med 
mottaksanlegg).    
    
Event. syk eller skadet fisk (svimere) tas opp fortløpende i den grad dette er mulig uten å 
belaste øvrig fisk unødvendig.  
Avliving av store mengder svimere skjer ved overdose bedøvelse i store kar. Bedøvelse 
finnes på brønnbåt.  
Avliving av større mengder fisk kan også gjennomføres ombord i egnet og godkjent 
brønnbåt, viser til avtale med Biokraft Marin. 
Oppbevaring og transport av dødfisk gjøres på en smittemessig betryggende måte. 
Medisinering gjennomføres hvis behov. 

Produksjonsleder/ 
Skipper/ 
ansvarlig båtfører 
  
  
  
  
  
  
  
  
Veterinær 

Så snart som 
mulig 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Avtale med 
Biokraft Marin 
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7 Etterarbeid Alt utstyr, overtrekkstøy, båter, pumper og rør som er brukt i håndtering av dødfisk, 
rengjøres og desinfiseres. 
   
Ved mistanke om smittsom årsak vurderes behov for slippsetting av båt. 

Driftsleder/skipper 
  
  
Fiskehelseansvarlig/ 
skipper 
  

 

8 Avviksregistrering Registrere avvik og oppdatere underveis. Husk at ledergruppe skal informeres i avvik der 
beredskapsplan er tatt i bruk. 

Fiskehelseansvarlig  

9 Evaluering Hendelsesforløp og sakshåndtering evalueres. Produksjonsleder/ 
fiskehelseansvarlig 
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Beredskapsplanens omfang er fra sykdom hos fisk er mistenkt til forholdet er avklaret og under kontroll. 

Beredskapsplanens formål er å begrense smittespredning, sykdomsutvikling, dødelighet, økonomiske tap og uheldige innvirkninger på miljøet. 

  

  

Pkt Gjøremål Ansvar Når 
1. Kartlegging Ved økt dødelighet, endring i type dødelighet, endring i adferd, endring i appetitt 

eller andre forhold som gir mistanke om sykdom skal veterinær varsles. 
 
Veterinær varsler videre innad i organisasjonen dersom veterinær vurderer at 
det foreligger mistanke om alvorlig sykdom og/eller fare for alvorlig nedsatt 
helsetilstand i anlegget.  
 

 
Veterinær gjør de undersøkelser og tar ut de prøver som er nødvendig for å 
avklare forholdet. 
  

DL 
  

  

  
Vet 
 
 
 
Vet  

Straks 

 

Snarest 

  

2. Isolering I samråd med veterinær og områdeleder isoleres anlegget så snart det er 
mistanke om sykdom. 
Det vurderes om også andre anlegg må regnes som mistenkt og isoleres, det 
må også vurderes om det bør tas forhåndsregler på nærliggende lokaliteter i 
forhold til planlagte aktiviteter som innebærer transport av fisk, folk og utstyr. . 
  

DL og veterinær Snarest 

3. Varsling 
smitte 

Veterinær varsler daglig leder og det avtales en plan for videre varsling internt 
og eksternt, planen formidles. 
 
Ved forøket dødelighet eller mistanke om sykdom, varsles Mattilsynet 
  
Behov for å varsle nærliggende oppdrettsanlegg eller andre i nærmiljøet 
vurderes. 
  

Vet 
 
 
Vet 
  
Vet/PL 
  
 

Snarest 
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Brønnbåter, fôrbåter og servicefartøy (vaskebåt og lign.) som har kontakt med 
anlegget varsles og rutiner avtales. Dette gjelder også for transportfartøy som 
ligger på nærliggende lokaliteter og i nærliggende område, ref. punkt 2. 

Vet/PL 

4. Tiltak Mulig tiltak avtales med veterinær og iverksettes. 
  
Det avholdes et koordineringsmøte med alle berørte parter hvor 

arbeidsoppgaver og ansvar delegeres, det lages en skriftlig plan. Anlegget må 

loggføre alle aktiviteter etter instruks  

Hvis sykdom utløser reguleringer fra Mattilsynet, må Mattilsynet informeres og 

godkjenne tiltak mot sykdom, transport av utstyr og fartøy inn og ut av 

lokaliteten,  seilingsleder for transport, godkjenne vask og desinfeksjon m.m. 

Hvis egen vurdering eller pålegg fra offentlig myndighet krever umiddelbar 

utslakting, skal følgende hensyn tas: 

• Karantenetider sjekkes 

• Tilstrekkelig brønnbåtkapasitet må rekvireres 

• Smittemessig betryggende tiltak må gjennomføres og dokumenteres 
under transport 

• Seilingsruter må avklares med MT 

• Direkte levering og andre smitteforebyggende tiltak avtales med 
slakteriet 

• Øvrig slakteplan endres etter behov/mulighet for å sikre en raskest 
mulig og smittemessig betryggende utslakting av syk fisk 

• Alle planer skal presenteres og godkjennes av Mattilsynet  

Vet/PL/DL 
  
OL 
 
 
 
Vet 
 
 
 
Dgl.leder/Vet/PL/LA 
  

Så snart som 
mulig 

5. Vurdering av 
behov for bistand 

Det vurderes behov for: 
• ekstra mannskap 
• ekstra utstyr 
• desinfeksjonsutstyr/middel 

DL 
  

  

Snarest 
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• dødfiskbeholdere 
Nødvendige ressurser rekvireres 
  
Ved høy dødelighet iverksettes prosedyre ved massedød 
  

  

  

  
PL/DL 

6. Varsling 
Andre instanser 

Følgende varsles: 
• Forsikring v/forsikringsansvarlig 
• Fiskeridirektoratet (ved mistanke om at det kan være en ikke-smittsom 

årsak til dødelighet. Sewww.fiskeridir.no/beredskapsportalen?) 

PL 
 

7. Avviksregistrering Registrere avvik og oppdatere underveis. Husk at ledergruppe skal informeres i 
avvik der beredskapsplan er tatt i bruk. 

Vet  

8. Etterarbeid Alt utstyr, overtrekkstøy, båter, base og annet rengjøres og desinfiseres i 
henhold til krav i lovverk, interne prosedyrer og evt. pålegg fra Mattilsynet 
  
Ved behov eller ved pålegg fra Mattilsynet, utarbeides en plan for opprensking 
og brakklegging. Alle aktiviteter loggføres.  
  

DL/båtfører 
  
DL/OL/Vet 
  

 

9. Evaluering Hendelsesforløp og håndtering evalueres 
  

Vet 
 

  

 

http://www.fiskeridir.no/beredskapsportalen
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Prosedyrens omfang er fra situasjonen er oppdaget til forholdet er normalisert.  

  

Prosedyrens formål er å sikre dyrevelferd, mattrygghet og ytre miljø, samt begrense økonomisk tap ved akutt forurensning som påvirker fisk i bedriftens 

matfiskanlegg. 

  

Sekv. Hva Hvordan Hvem Når Vedlegg 

1 Kartlegging Anlegget kartlegger hendelsen, og så langt som mulig 

vurderer påvirkning på dyrehelse, dyrevelferd, fiskens egnethet til 

konsum (mattryggheten) og ytre miljø. 

  

Behov for bistand i form av utstyr (oljelenser/oppsamlingsutstyr), 

personell, båter eller annet vurderes.  

Driftsleder sjø/ventemerd 

  

  

Straks  

  

2 Utvidet 

beredskap 

Hvis utslippet medfører alvorlig ulykke, massedød og risiko for 

mattrygghet så skal relevante beredskapsplaner iverksettes. 

 

Driftsleder/Områdeleder Straks Beredskapsplan ved 

alvorlig ulykke/dødsfall 

 

Beredskapsplan for 

massedød 

 

Beredskapsplan for 

mattrygghet 

 

https://novasea.landax.no/documents/download/2715?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/2715?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/2709?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/2709?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/14427?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/14427?database=novasea
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3  Strakstiltak Anlegget setter i verk de strakstiltak som er mulig og nødvendig for å 

begrense skaden. 

 

- Umiddelbar stans av slakting/innkjøring av fisk for slakt 

- Finne kilden og stoppe denne 

- Sikre område og drive skadebegrensning 

 

Etablere tiltak og telefonlogg i krisearbeidet. 

Driftsleder/Områdeleder 

  

Straks  Tiltak og telefonlogg 

https://novasea.landax.no/documents/download/2643?database=novasea
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4 Øyeblikkelig 

varsling 

Anlegget melder fra til produksjonsleder / daglig leder. Denne varsling 

skal inneholde: 

Hva er skjedd? 

Omfang? 

Tiltak satt i verk? 

Behov for bistand? (ekstra personell, ekstra utstyr, veterinær) 

 

Daglig leder vurderer om kriseteam skal innkalles, kriseteam skal i 

dette tilfellet bestå av: 

Daglig leder 

Produksjonsleder sjø 

Fiskehelseansvarlig 

Fagansvarlig miljø og lokaliteter  

Kvalitetsleder 

Teamleder HACCP sjø 

Andre medlemmer vurderes etter behov 

 

Avklaring om hvem som varsler myndigheter og første varsling skal 

gå til tlf. nr. 110 (kystverket varsles videre fra 110) og deretter 112, 

videre arbeid koordineres med myndighet i forhold til 

skadebegrensning. 

  

 Driftsleder/Områdeleder 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder 

Straks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brann: tlf. 110 

Politi: tlf. 112 
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5 Videre offentlig 

varsling 

Offentlige myndigheter som varsles så raskt som mulig: 

- Fylkesmannens Miljøavdeling 
- Fiskeridirektoratets regionskontor  
- Mattilsynet 

 

Behov for varsling vurderes: 

 

- Forsikring varsles av bedriftens kontaktperson  
- Behov for hurtig varsling til andre anlegg vurderes av 

produksjonsleder / biolog / veterinær / eventuelt andre 
fagpersoner. 

- Behov for varsling av andre nærliggende oppdrettsbedrifter 
vurderes.  

Fagansvarlig miljø og 

lokaliteter 

Straks Telefonliste Nova Sea 

varsling ved beredskap 

 

Fylkesmannens 

miljøavdeling (08-16):  

75 53 15 55/ 

476 13 711 

 

Fiskeridirektoratet:     

552 38 337/911 03 277 

(døgnåpen vakttelefon) 

 

Mattilsynet: 

224 00 000 

6 Avviksføring Det skal registreres avvik og telefonlogg skal lastes opp i avviket. 

Husk informer gruppe: Ledergruppe + HACCP gruppe  

Driftsleder/Områdeleder Straks  

https://novasea.landax.no/documents/download/2640?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/2640?database=novasea
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7  Risikovurdering Det utarbeides en videre plan for nødvendige videre tiltak for å sikre 

dyrevelferd, mattrygghet og miljø, samt begrense økonomisk tap og 

omdømme utarbeides i samarbeid med relevante fagpersoner 

(fiskehelse, biolog, HACCP, miljøansvarlig etc.). 

Det gjennomføres en risikovurdering med fokus på å ivareta 

dyrevelferd, mattrygghet og miljø etter beste evne, samt begrense 

økonomisk tap og omdømme. Relevante funksjoner deltar i 

risikovurderingen.  

 

Plan for tiltak godkjennes av daglig leder før den iverksettes. 

Plan følges opp og styres via avviksarbeidet.   

Produksjonsleder 

  

  

Straks 
 

8 Evaluering Hendelsesforløp og håndtering evalueres. Relevante funksjoner 

deltar i dette arbeidet. 

Områdeleder / Driftsleder Etter 

hendelse 

Evalueringsskjema 

beredskapsplaner  
 

https://novasea.landax.no/documents/download/2633?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/2633?database=novasea
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(også brann, eksplosjon og gassutslipp) 

 

 

Prosedyrens omfang er hele produksjonssyklus Nova Sea-konsern. 

 

Prosedyrens formål er å sikre at det er klare rutiner på hvem som er ansvarlig for oppfølging, og hvilke offentlige instanser 

og interne personer som skal kontaktes. 

 

 

Telefonliste ved beredskap 

Skadens 
alvorlighetsgrad 

Kontaktes umiddelbart Tlf Krav til dokumentasjon  

Alvorlig 

personskade 

(dersom 

person er 

sendt til 

sykehus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legekontor 

1. Daglig leder/ 

prod.leder/fabrikksjef 

 

- Odd Strøm 

- Odd Stensland 

- Terje Sølna 

 

2. Pårørende 

 

3. Politi 

 

 

4. Arbeidstilsyn 

 

 

Vevelstad 750 37 100 

 

 

5. Forsikring 

- Cecilia Jufors 

- Bjørn Pedersen  

( Gjensidige) 

 

6. Verneombud 

- Tor Erik Sarassen 

- Øyvind Thomassen 

 

 

Nova Sea:  

75 09 19 00 

 

90 10 75 08 

97 57 43 38 

95 07 07 84 

 

 

 

Felles: 02800 

Nødnr: 112 

 

Alvorlig ulykke: 

73 19 97 00 

Lokalt: 

75 17 23 34 

 

 

47 39 79 37 

91 70 74 21 

 

 

 

90 89 91 47 

90 29 80 73 

Politi og 

arbeidstilsyn skal 

ha innsyn i: 

- Internkontrollsystem 

- All relevant informasjon 

vedrørende ulykken 

(opplæring, prosedyrer) 

- Tidspunkt for 

hendelsen 

- AMU skal ha 

skriftlig rapport 

- SkjemaIA 13- 

07.05 "Melding 

om yrkesskade 

eller yrkessykdom 

som er påført 

under arbeid på norsk 

eller utenlandsk 

territorium" 

fylles ut ved alle 

skader der lege 

tilkalles og 

sendes lokalt 

trygdekontor. 

Krisehåndtering. 

Dødsulykke 1. Daglig leder/ 

prod.leder/fabrikksjef 

 

- Odd Strøm 

- Odd Stensland 

- Terje Sølna 

 

2. Pårørende 

 

3. Politi 

 

 

4. Arbeidstilsyn 

 

 

Nova Sea:  

75 09 19 00 

 

90 10 75 08 

97 57 43 38 

95 07 07 84 

 

 

 

Felles: 02800 

Nødnr: 112 

 

Alvorlig ulykke: 

73 19 97 00 

Lokalt: 

Politi og 

arbeidstilsyn skal 

ha innsyn i: 

-Internkontrollsystem 

- All relevant 

informasjon 

vedrørende 

ulykken 

(opplæring, 

prosedyrer) 

- Tidspunkt for 

hendelsen 

Pårørende skal ha 

muntlig rapport 

og de har samme 

Krisehånd 

tering. 



  

 

Beredskapsplan - Alvorlig 
ulykke/dødsfall 

 

                                                                                                           

Ansvarlig: 
Sondre Soma Pohl 

Godkjent av: 
Sondre Soma Pohl 

Versjon: 
1 

Sist revidert: 
12.10.2018 

Neste revisjon: 
31.05.2020 

 
 

ID: 18506  Utskriftsdato: 27.02.2019 Side 2 av 4 

 

 

 

5. Forsikring 

- Cecilia Jufors 

- Bjørn Pedersen  

( Gjensidige) 

 

6. Verneombud 

- Tor Erik Sarassen 

- Øyvind Thomassen 

 

75 17 23 34 

 

 

47 39 79 37 

91 70 74 21 

 

 

 

90 89 91 47 

90 29 80 73 

innsynsrett som 

politiet. 

- AMU skal ha 

skriftlig rapport 

-Melding om dødsfall til 

forsikring på eget skjema 

Havari av båt 1. Daglig leder/prod.leder 

 

- Odd Strøm 

- Odd Stensland 

 

2. Varsle 

sjøfartsinspektøren 

 

3. Forurensing til 

hav; 

varsle brannvern 

(båter under 15 m) 

Kystverket 

(båter over 15 m) 

 

4. Forsikring 

- Cecilia Jufors 

- Bjørn Pedersen, 

Gjensidige (alle 

havbruksforsikrin 

ger) 

 

Nova Sea: 

75 09 19 00 

90 10 75 08 

97 57 43 38 

 

 

52 74 50 00 

 

 

 

 

110/ 116117 

 

07847 

33 03 48 00 

 

47 39 79 37 

91 70 74 21 

03100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skademelding 

 

Brann/ eksplosjon/ 

Ammoniakkutslipp/ 

gassutslipp 

 

1. Industrivern 

- Innsatsleder/ 

 Skiftledere 

-Industrivernleder 

-Kjemikalievern 

    

 

 

 

2. Daglig leder/prod.leder 

 

- Odd Strøm 

- Odd Stensland 

- Terje Sølna 

 

 

3. Alle lokasjoner: 

- Varsle brannvern 

- Varsle Politi 

 

 

91 52 52 26 

 

97 59 41 55 

40 21 68 05 

(Asgeir Nergård) 

 

 

 

 

 

90 10 75 08 

97 57 43 38 

95 07 07 84 

 

 

 

110/ 116117 

Felles: 02800 

Nødnr: 112 

 

Egne prosedyrer for 

industrivernet: 

Kjemikalievern 

 

Kontakt 

Arbeidstilsyn/Politi: 

 

HMS-ansvarlig fungerer som kontaktledd mellom Nova Sea, Arbeidstilsynet og Politi. All 
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kommunikasjon med overnevnte instanser skal gå gjennom HMS-ansvarlig. 

 

 

 

Gjennomgang av hendelser 

Nr Ansvarlig  Aktivitet  Henvisning 

1.  Leder Definisjon. 

Debriefing er et begrep som brukes om samtale mellom en som har vært utsatt for en 

hendelse som har, eller kan ha, etterlatt sterke inntrykk, i slik grad at det kan tenkes at 

hendelen kan ha betydning for helse og velbefinnende i ettertid. 

Debriefing kan gjennomføres både i grupper og som enkeltsamtaler.  Forutsetter ikke at 

samtale ledes av fagperson.  

Formålet med samtalene er både at det skal ha en terapeutisk effekt ved at de som har 

opplevd sterke inntrykk får bearbeidet følelser, og at det skal avdekkes avvik og utviklet 

tiltak.  

Defuse er et begrep som brukes for å beskrive en uformell, men ledet, samtale om det som 

har skjedd i forbindelse med en alvorlig hendelse. Dette er først og fremst for å tillate de 

berørte å få luftet ut tanker og følelser, uten at det skal utarbeides referat eller andre beviser 

fra samtalene. Etter defuse, er det naturlig å gjennomgå formell debrif, og samtidig gjøre 

oppmerksom på at nå blir det utarbeidet systematisk referat, registering av avvik m.v. 

 

 

  

2.   Etter øvelser eller falskalarmer.  

Det skal gjennomføres debriefing etter beredskapsøvelser. 

Dette foregår ved: 

Umiddelbart etter øvelsen skal personell som har medvirket i øvelsen samles til felles møte. 

Øvelsen gjennomgås av møteleder (skadestedsleder, eller daglig leder). Ansatte får 

anledning til å kommentere ulike forhold som har hatt betydning. I denne sammenheng 

registreres avvik. Disse behandles etter prosedyre. 

Det skal skrives referat etter møtet.  

 

Avvikssystem. 

3.   Etter hendelser:  

Etter hendelse som har medført sterke inntrykk skal det gjennomføres debriefing. Det skal 

da vurderes om det skal bes om bistand fra helsevesen for gjennomføringen. I regelen er det 

hensiktsmessig å be om slik bistand dersom noen er kommet alvorlig til skade, dødsfall, 

eller hendelser som det må antas har etterlatt inntrykk som det kan antas å ha etterlatt følelse 

av dødsangst eller tilsvarende sterke følelser. 
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4.   Gjennomføring. 

Leder avvikler møtet. Tilstede er alle som har vært berørt.  

Programmet er: 

 

Informasjon fra leder om hva som har foregått.   

Leder gir ordet til hver enkelt, det er viktig at den enkelte for anledning til å forklare hva en 

har opplevd. Det er viktig at den enkelte får snakke uforstyrret, og mulighet til å forklare 

saker som har vært preget av dilemma, valg, usikkerhet osv. Det bør ventes med å registrere 

avvik inntil alle har fått anledning til å snakke. 

 

NB: Dersom en ansatt er i affekt, ønsker å klandre noen, avbrytes vedkommende inntil alle 

har fått anledning til snakke. Klandring, beskyldninger eller aggresjon skal ikke tillates i 

møtet. 

 

Det er naturlig at enkelt ikke har behov for å meddele seg, enten fordi inntrykkene er for 

ferske, eller andre grunner. Disse skal alltid innkalles til samtale i ettertid.  

 

Etter at alle har fått snakket, leder møteleder en sekvens for å avklare avvik, eventuelt 

konkrete tiltak dersom det er åpenbart, og saksbehandling videre. 

 

  

5 

 

 

 Enkeltstående samtaler. 

Leder vurderer om det skal gjennomføres enkeltvise samtaler. Leder vurderer hvem dette er, 

og gir anledning til ansatte å be om samtale i tillegg.  

Det er viktig at samtalene gjennomføres skjermet, og med fokus på hendelsen. 

Utenforliggende saker skal ikke bringes inn i programmet. Et viktig formål med samtalen er 

også å avklare ytterligere behov for oppfølging.  

 

 

  Referat. 

Det skal skrives et enkelt referat etter debriefing.  
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Formål: Å hindre at hendelser fører til personskade gjennom infeksjon, forgiftning eller kjemisk skade. 
Omfang: Fra en hendelse har ført til en situasjon med høynet personrisiko og frem til at situasjonen er uskadeliggjort. 
  

Sekvens Hva Hvordan Hvem Når Vedlegg 

1. Kartlegging Nødvendig korrigerende tiltak vurderes. 
Behov for bistand vurderes.  
Laboratoriet stenges for uvedkommende og skal ikke forlates 
uten oppsyn til situasjonen er uskadeliggjort. 

Laboranter Straks   

2. Strakstiltak De strakstiltak som er mulig og nødvendig iverksettes. Første 
prioritet er de tiltak som ivaretar personsikkerhet.  
Nøddusj er plassert på toalettet. 

Laboranter Straks   

3. Bistand Ved behov skal andre personer tilstede på laboratoriet straks 
bistå. 

Laboranter/veterinær Straks   

4. Tiltak Farlig materiale fjernes og sendes til forsvarlig destruksjon. 
Nødvendig verneutstyr anvendes. 
Hvis utstyr som vanskelig lar seg rengjøre er blitt kontaminert, 
skal destruksjon vurderes. 
Hvis materiale er/kan være smittsom, skal materiale, 
tørkepapir, hansker og annet samles i autoklavposer og 
steriliseres så snart som mulig. 
Alle flater som er blitt kontaminert med smittsomt materiale 
vaskes og desinfiseres. 

Laboranter Så snart 
som mulig 

Listeria 
E.coli 

5. Evaluering Det vurderes om hendelsen skal registreres som et farepunkt, 
basert på grad av personrisiko og om det er tatt høyde for 
hendelsen i eksisterende sikkerhetstiltak. 
Hvis instruks og/eller beredskapsplan ikke ble eller ikke 
kunne følges, skal hendelsen registreres som et farepunkt. 

Laboratorieleder og 
laboranter 

Innen 2 
dager 

 Sikkerhetsregler 
laboratorium  

 

https://novasea.landax.no/documents/download/1044?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/3938?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/3009?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/3009?database=novasea
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Hensikt 
Beredskapsplan for mattrygghet og fiskevelferd industri skal sikre en god og forsvarlig håndtering av produkter hos Nova Sea industri der det er fare for forurensing som 

kan påvirke fiskehelse eller egnethet til konsum. Beredskapsplanen skal sikre at alle vet hvilken rolle de har i en risikosituasjon. 

Omfang 
Beredskapsplanen har gyldighet for alle prosesser som er direkte knyttet til Nova Sea industri. Det vil si at dersom avvik på produkt oppdages hos Nova Sea industri så har 

denne beredskapsplanen gyldighet, også der opphavet til avviket stammer fra prosesser i andre deler av verdikjeden. 

Beredskapsplanen er delt opp i følgende vurderte farer: 

• Fare for biologisk forurensing av produkt 

• Fare for fysisk forurensing av produkt 

• Fare for kjemisk forurensing av produkt 
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1. Telefonliste beredskap 
Nova Sea AS 

Navn Funksjon Telefonnummer 

Odd Strøm Daglig leder 90 10 75 08 

Bjørn Olvik Salgssjef 41 20 02 10 

Sabine Fossmo Kvalitetsleder 97 68 95 37 

Kristin Ottesen Ansvarlig veterinær HaVet fiskehelsetjeneste 48 10 76 71 

Kari Marte Krane Kvalitetsansvarlig industri 95 94 84 55 

Terje Sølna Fabrikksjef 95 07 07 84 

Petter Karlsen Produksjonsleder 99 55 14 92 

Knut Dahle Logistikkansvarlig 90 69 11 34 

Offentlig forvaltning 

Navn Web Telefon 

Fiskeridirektoratets regionkontor Bodø www.fiskeridir.no/beredskapsportalen  03415/ 22 40 00 00 

Fylkesmannen https://www.fylkesmannen.no/Nordland/  75 53 15 00 

Kystverket/beredskapsvakt www.kystverket.no  07847/110 

Mattilsynet avd. Helgeland hilde.myren@mattilsynet.no  91675103 

Politi www.politiet.no 02800 

  

http://www.fiskeridir.no/beredskapsportalen
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/
http://www.kystverket.no/
mailto:hilde.myren@mattilsynet.no
http://www.politiet.no/
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2. Biologisk forurensning av produkt 

En biologisk forurensning av produkt kan skje ved at det enten tilføres patogene mikroorganismer, eller at produksjon og oppbevaring av produktet legger til rette for vekst 

av patogene mikroorganismer. Det mest vanlige avviket i så måte er tilførsel av Listeria monocytogenes til produkt som oppdages gjennom analyser av prøver tatt ut på 

industrien. Prøvesvar vil aldri foreligge før minst ett døgn etter uttak, noe som vil medføre at fisk fra det aktuelle tidsrommet allerede har forlatt industrien. Ved innsending 

av konfirmeringsprøve til akkreditert laboratorium vil svar foreligge samme dag som de mottar prøven, cirka ett døgn etter første påvisning. For ordinære prøver til 

akkreditert laboratorium vil prøvesvar foreligge fire dager etter innsending, maksimalt 11 dager etter uttak av prøve. Prøver kan sendes inn oftere ved mistanke om 

kontaminasjon. 

Hva Hvordan Hvem Når 

2.1. Varsling 

2.1.1. Varsel fra 
laboratorium 

Laboratoriet ringer kvalitetsansvarlig industri om at prøver over grenseverdi foreligger. 
Dok. ID: 5009 Grenseverdier analyser 

Laboratoriet Straks svar foreligger 

2.1.2. Varsling 
industri og 
salgsavdeling 

Kvalitetsansvarlig industri ringer og varsler fabrikksjef, produksjonsleder industri, 
logistikkleder industri, kvalitetsleder og salgssjef. 

Kvalitetsansvarlig industri Straks 

2.1.3. Varsling 
ledelse 

Fabrikksjef ringer og varsler daglig leder. Varsling skal inneholde: 

• Antatt årsak 

• Antatt omfang 

• Strakstiltak 

• Behov for bistand 
Daglig leder vurderer om kriseteam skal innkalles. 
Kriseteam består i denne sammenheng av: Daglig leder, kvalitetsleder, salgssjef, fabrikksjef, 
kvalitetsansvarlig industri og produksjonsleder industri. 

Fabrikksjef  
 
 
 
 
Daglig leder 

Straks 

https://novasea.landax.no/documents/download/5009?database=novasea
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Hva Hvordan Hvem Når 

2.1.4. Offentlig 
varsling 

Ved påvisning av Listeria monocytogenes på produkt: Kvalitetsansvarlig industri varsler 
Mattilsynet Helgeland på e-post: hilde.myren@mattilsynet.no 
 
Ved påvisning av andre patogene mikroorganismer vurderes offentlig varsling ut fra 
gjeldende regelverk. 
Daglig leder skal settes på kopi ved all varsling til offentlig myndighet. 

Kvalitetsansvarlig industri Samme dag  

2.1.5. Varsling av 
kunder 

Kvalitetsansvarlig industri ringer og varsler logistikkavdeling om hvilket tidsrom 
kontaminasjon gjelder for, fra siste negative til neste negative prøveresultat på produkt. 
Logistikkavdeling sammenstiller en liste over kunder som har mottatt/vil motta produkt 
pakket i denne perioden. 
Ved funn av L. monocytogenes på kasseprøver og gulvfiskprøver varsler salgsavdeling alle 
kunder med avtale om varsling på denne listen. 
Ved funn av andre patogene mikroorganismer følges gjeldende regelverk (se Grenseverdier 
analyser og tiltak dok. ID: Dok. ID: 5009) 

Kvalitetsansvarlig industri 
 
Logistikk industri 
 
Salgssjef 

Så snart som mulig 
etter at prøvesvar er 
verifisert 

2.1.6. Varsling 
produksjon 

Produksjonsleder varsler skiftledere produksjon. 
Kvalitetsansvarlig ringer og varsler vedlikeholdsleder og renholdsleder. 

Produksjonsleder 
Kvalitetsansvarlig industri 
 

Så snart som mulig 

2. Kartlegging og risikovurdering 

2.2.1. Kartlegging  Opphav til forurensing av produkt og omfang kartlegges i samråd med produksjon, renhold 
og teknisk avdeling. 
Ved usikkerhet om smittens opphav skal det planlegges og gjennomføres utvidet prøveuttak 
på utstyr og produkt for å forsøke å avdekke smittekilde.  

Kvalitetsansvarlig industri Så snart som mulig 

mailto:hilde.myren@mattilsynet.no
https://novasea.landax.no/documents/download/5009?database=novasea
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Hva Hvordan Hvem Når 

2.2.2. 
Risikovurdering 

Det skal gjennomføres risikovurdering basert på mattrygghetsprinsipper for å sikre at 
forurenset produkt ikke sendes ut til kunde. Der dette er ansett som nødvendig skal HACCP-
team innkalles for å gjennomføre risikovurdering. Andre relevante funksjoner hentes inn 
etter behov. 

Kvalitetsansvarlig industri 
Kvalitetskoordinator 
HACCP-team 

Så snart som mulig 

2.2.3. Tilbakekalling 
av produkt 

Kriseteamet vil ha ansvar for å vurdere tilbaketrekking av produkt (ref. dok. id: 2879 
Tilbakekalling av produkt) og forlenget stans i produksjon.  

Kriseteam  Etter kartlegging og 
risikovurdering 

3. Avviksbehandling 

2.3.1. 
Avviksregistrering 

Registrere avvik og oppdatere underveis. Kvalitetsleder settes som ansvarlig og 
kvalitetsansvarlig industri som saksbehandler.  
Ledergruppe og HACCP-team industri skal informeres i avvik der beredskapsplan er tatt i 
bruk. 
Avviket kan tidligst lukkes etter 5 dager med negative produktprøver. Dette skal baseres på 
risikovurdering. 

Kvalitetsansvarlig industri  Så snart som mulig og 
fortløpende 

2.3.2. Samarbeid Kommunikasjon mellom kvalitetsavdeling, produksjonsavdeling, teknisk avdeling, renhold og 
laboratoriet under hele prosessen. 

Alle involverte Løpende 

4. Etterarbeid og evaluering 

2.4.1. Evaluering 
hendelsesforløp 

Hendelsesforløpet og håndtering evalueres. Relevante funksjoner deltar i dette arbeidet (ref. 
dok. ID 2633 Evalueringsskjema beredskapsplaner). 

Kvalitetsleder 
Kvalitetsansvarlig industri 
Fabrikksjef 
Produksjonsleder industri 
Teknisk sjef 
Vedlikeholdsleder 
Salgssjef 
Skiftleder renhold 

Når avvik lukkes 

https://novasea.landax.no/documents/download/2879?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/2633?database=novasea
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Hva Hvordan Hvem Når 

2.4.2. Oppdaterer 
risikovurderinger 

Oppdatere risikovurderinger for mattrygghet i kvalitetssystem. Kvalitetsansvarlig industri Når avvik lukkes 

2.4.3. Evaluering 
prøvetakingsplan 

Vurdere behov for utvidelse av prøvetakningsplan. Kvalitetsansvarlig industri Når avvik lukkes 

2.4.4. Evaluering 
prosedyrer 

Behov for endring av prosedyrer vurderes. Kvalitetsansvarlig industri Når avvik lukkes 

2.4.5. Offentlig 
varsling 

Innsending av avviksbehandling til mattilsynet etter lukking. Kvalitetsleder Etter lukking av avvik 
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3. Fysisk forurensning av produkt 
Fysisk forurensing av produkt omfatter situasjoner der det mistenkes at det har kommet gjenstander i produktet som kan utgjøre en fare for konsument. Et særlig fokus er 

deler av kniver eller glassbiter i produktet. Årsaken kan være akutte hendelser eller slitasjeskader på areal, inventar og maskiner. Glass og kniver er underlagt 

kontrollregimer som skal være med på å sikre at slike avvik ikke oppstår.  

Hva Hvordan Hvem Når 

3.1. Varsling og strakstiltak 

3.1.1. Varsel til 
nærmeste leder 

Den som først oppdager at produktet er forurenset skal umiddelbart varsle sin 
nærmeste leder. En fysisk forurensning som påvirker mattryggheten vil som regel 
oppdages i produksjon, og det vil derfor stort sett være skiftleder som skal varsles. 

Den som oppdager forurensing Straks 
  
  

3.1.2. Strakstiltak Forurenset produkt skal umiddelbart fjernes fra linjen. Dersom det er fare for at 
større partier er forurenset eller det er fare for videre kontaminasjon skal linjen 
stanses og produkt tilbakeholdes fullstendig til situasjon er kartlagt. Produksjon skal 
ikke igangsettes før kvalitetsansvarlig industri har gitt klarsignal. 

Skiftleder Straks 

3.1.3. Intern varsling  Den som har mottatt første varsel/skiftleder skal så raskt som mulig ringe og varsle 
relevante funksjoner. Dette omfatter minst følgende: Kvalitetsansvarlig industri, 
produksjonsleder industri, fabrikksjef, skiftleder renhold og vedlikeholdsleder 
Kvalitetsansvarlig industri varsler kvalitetsleder. 

Skiftleder/nærmeste leder Straks 
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Hva Hvordan Hvem Når 

3.1.4. Varsling ledelse Fabrikksjef ringer og varsler daglig leder. Varsling skal inneholde: 

• Antatt årsak 

• Antatt omfang 

• Strakstiltak 

• Behov for bistand 
Daglig leder vurderer om kriseteam skal innkalles. 
Kriseteam består i denne sammenheng av: Daglig leder, kvalitetsleder, salgssjef, 
fabrikksjef, kvalitetsansvarlig industri og produksjonsleder industri. 

Fabrikksjef  
 
 
 
 
Daglig leder 

Så snart som mulig 

3.1.5. Offentlig varsling Behov for varsling til Mattilsynet ved Lene Kjerstine Borgan 
(lene.kjerstine.borgan@mattilsynet.no) og/eller kunder vurderes opp mot 
forurensningens art. 
Daglig leder skal settes på kopi ved all varsling til offentlig myndighet. 

Kvalitetsleder Så snart som mulig  

3.2. Kartlegging og risikovurdering 

3.2.1. Kartlegging Kvalitetsansvarlig industri, produksjonsleder industri, fabrikksjef i samråd med 
teknisk avdeling, renhold og produksjon skal kartlegge type og grad av forurensning.   

Kvalitetsansvarlig industri 
Produksjonsleder industri 
Fabrikksjef 
Skiftleder renhold 
Vedlikeholdsleder 

Så snart som mulig/ før 
oppstart av produksjon. 

3.2.2. Risikovurdering Det skal gjennomføres risikovurdering basert på mattrygghetsprinsipper for å sikre at 
forurenset produkt ikke sendes ut til kunde. Der dette er ansett som nødvendig skal 
HACCP-team innkalles for å gjennomføre risikovurdering. Andre relevante funksjoner 
hentes inn etter behov. 

Kvalitetsansvarlig industri 
Kvalitetskoordinator 
HACCP-team 

Så snart som mulig/ før 
oppstart av produksjon. 

mailto:lene.kjerstine.borgan@mattilsynet.no
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Hva Hvordan Hvem Når 

3.2.3. Tiltak Basert på risikovurdering skal det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at videre 
forurensning ikke kan skje. Produksjon skal ikke startes opp igjen før 
kontaminasjonskilde er avdekket og fjernet, og det er gitt klarsignal fra 
kvalitetsansvarlig industri. 

Kvalitetsansvarlig industri 
Produksjonsleder industri 
Fabrikksjef 
Skiftleder renhold 
Vedlikeholdsleder 

Så snart som mulig/ før 
oppstart av produksjon 

3.2.4. Tilbakekalling av 
produkt 

Kriseteamet vil ha ansvar for å vurdere varsling til kunder, tilbaketrekking av produkt 
(ref. dok. id: 2879 Tilbakekalling av produkt) og forlenget stans i produksjon.  

Kriseteam  Etter kartlegging og 
risikovurdering 

3.3. Avviksbehandling 

3.3.1. 
Avviksregistrering 

Registrere avvik og oppdatere underveis. Kvalitetsleder settes som ansvarlig og 
kvalitetsansvarlig industri som saksbehandler. 
Ledergruppe og HACCP-team industri skal informeres i avvik der beredskapsplan er 
tatt i bruk. 

Kvalitetsansvarlig industri  
 

Så snart som mulig og 
fortløpende 

3.4. Etterarbeid og evaluering 

3.4.1. Evaluering 
hendelsesforløp 

Hendelsesforløpet og håndtering evalueres. Relevante funksjoner deltar i dette 
arbeidet (ref. dok. ID 2633 Evalueringsskjema beredskapsplaner). 

Kvalitetsleder 
Kvalitetsansvarlig industri 
Fabrikksjef 
Produksjonsleder industri 
Teknisk sjef 
Vedlikeholdsleder 
Salgssjef 
Skiftleder renhold 

Før avvik lukkes 

3.4.2. Oppdaterer 
risikovurderinger 

Oppdatere risikovurderinger for mattrygghet Kvalitetsansvarlig industri Før avvik lukkes 

3.4.3. Evaluering 
prosedyrer 

Behov for endring av prosedyrer vurderes. Kvalitetsansvarlig industri Før avvik lukkes 

https://novasea.landax.no/documents/download/2879?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/2633?database=novasea
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Hva Hvordan Hvem Når 

3.4.4. Offentlig varsling Innsending av avviksbehandling til mattilsynet etter lukking. Kvalitetsleder Etter lukking av avvik 

 

4. Kjemisk forurensing av produkt 
En kjemisk forurensing av produktet kan skje både før og etter at produktet har ankommet slakteriet, og vil ut fra et mattrygghetsperspektiv variere mye i alvorlighetsgrad.  

Eksempler på kjemisk forurensning: 

1.  Manglende tilbakeholdelsestid etter medisinering av fisk på anlegg som medfører at fisken ikke er egnet for konsum når den ankommer ventemerden eller slakteriet. 

2. Kjemisk forurensing som skjer på sjøanlegg og som blir oppdaget i ventemerden eller på slakteriet. 

3. Kjemisk forurensing som skjer på brønnbåt og som blir oppdaget i ventemerden eller på slakteriet. 

4. Kjemisk forurensing som skjer mens fisken står i ventemerden. 

5. Kjemisk forurensing som skjer inne på slakteriet.  

 

Hva Hvordan Hvem Når 

4.1. Varsling og strakstiltak 

4.1.1. Varsel til 
nærmeste leder 

Ved mistanke om kjemisk forurensning skal nærmeste overordnede umiddelbart 
varsles av den som oppdager forurensningen. 

Den som oppdager 
forurensing 

Straks 

4.1.2 Den som har mottatt første varsel/skiftleder skal så raskt som mulig ringe og varsle 
relevante funksjoner. Dette omfatter minst følgende: Kvalitetsansvarlig industri, 
produksjonsleder industri, fabrikksjef, skiftleder renhold og vedlikeholdsleder 
Kvalitetsansvarlig industri varsler kvalitetsleder. 

Nærmeste leder Straks 

4.1.3. Varsling 
veterinær 

Ved mistanke om at forurensning kan påvirke fiskevelferd skal fabrikksjef ringe HaVet 
fiskehelsetjeneste ved Kristin Ottesen. 

Fabrikksjef Straks 
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Hva Hvordan Hvem Når 

4.1.4. Strakstiltak Dersom forurensning oppdages utendørs og det er fare for spredning skal inntak til 
slakteri stanses.  
Ved forurensing inne i slakteri skal produksjon stanses til omfang og type forurensing 
er kartlagt. Produksjon skal ikke startes opp igjen før kontaminasjonskilde er 
avdekket og fjernet, og det er gitt klarsignal fra kvalitetsansvarlig industri. 
 
Ved diesel/oljeutslipp rundt ventemerden skal lenser legges ut og strømsettere 
settes på for å hindre ytterligere forurensing av fisk. 

Ventemerd 
Skiftledere 
 
 
 
 
Vedlikeholdsleder 

Straks 

4.1.5. Varsling ledelse Fabrikksjef ringer og varsler daglig leder. Varsling skal inneholde: 

• Antatt årsak 

• Antatt omfang 

• Strakstiltak 

• Behov for bistand 
Daglig leder vurderer om kriseteam skal innkalles. Kriseteam består i denne 
sammenheng av: Daglig leder, kvalitetsleder, salgssjef, fabrikksjef, 
kvalitetsansvarlig industri og produksjonsleder industri, fiskehelseansvarlig. 

Fabrikksjef 
Daglig leder 

Så snart som mulig 

4.1.6. Varsling offentlig 
myndighet 

I tilfeller der forurenset produkt er sendt ut til kunde og det vurderes at forurensning 
kan påvirke mattryggheten skal kvalitetsansvarlig industri og kvalitetsleder vurdere 
behov for å varsle Mattilsynet. 
Ved massedød se dok. ID 2709 Beredskapsplan ved massedød. 
Ved akutt forurensning se dok. ID 3000 Tiltak ved akutt forurensning ventemerd. 
 
Daglig leder skal settes på kopi ved all varsling til offentlig myndighet. 

Kvalitetsansvarlig industri 
Kvalitetsleder 

Så snart som mulig 

4.1.7. Varsling av 
kunder 

Dersom det foreligger fare for at forurenset produkt har blitt sendt ut til kunde skal 
disse varsles. 

Salgssjef Så snart som mulig 

https://novasea.landax.no/documents/download/2709?database=novasea
https://novasea.landax.no/documents/download/3000?database=novasea
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Hva Hvordan Hvem Når 

4.2. Kartlegging og risikovurdering 

4.2.1. Kartlegging Type og grad av forurensing kartlegges: 

• Ved manglende tilbakeholdelsestid på fisk etter medisinering/bedøving skal 
middel, mengde og behandlingstidspunkt fastslås. 

• Ved kjemisk forurensing i og rundt ventemerden og inne på slakteriet skal 
type, årsak og grad av forurensing kartlegges.   

Fabrikksjef 
Kvalitetsansvarlig industri 
Produksjonsleder industri 
Teknisk leder 
Logistikk leder industri 
Plan- og 
logistikkmedarbeider sjø 

Så snart som mulig 

4.2.2. Risikovurdering Det skal gjennomføres risikovurdering basert på mattrygghetsprinsipper for å sikre at 
forurenset produkt ikke sendes ut til kunde. Der dette er ansett som nødvendig skal 
HACCP-team innkalles for å gjennomføre risikovurdering. Andre relevante funksjoner 
hentes inn etter behov. 
Hendelse vurderes med henblikk på fiskevelferd og ved behov involveres ansvarlig 
veterinær. 
Behov for bistand i form av utstyr, personell, båter og annet vurderes. 

Kvalitetsansvarlig industri 
HACCP-team industri 
HaVet fiskehelsetjeneste 

Så snart som mulig 

4.2.3. Tilbakekalling av 
produkt 

Kriseteamet vil ha ansvar for å vurdere tilbaketrekking av produkt (ref. dok. id: 2879 
Tilbakekalling av produkt) og forlenget stans i produksjon.  

Kriseteam  Etter kartlegging og 
risikovurdering 

4.2.4. Verifisering  Basert på risikoanalyse vurderes behovet for utvidet prøveuttak av relevante 
områder for å verifisere type og grad av forurensing. 

Kvalitetsansvarlig industri 
HaVet fiskehelsetjeneste 

Etter risikovurdering 

4.3. Avviksbehandling 

4.3.1. 
Avviksregistrering 

Registrere avvik og oppdatere underveis. Kvalitetsleder settes som ansvarlig og 
kvalitetsansvarlig industri som saksbehandler. 
Ledergruppe og HACCP-team industri skal informeres i avvik der beredskapsplan er 
tatt i bruk. 

Kvalitetsansvarlig industri  
HaVet fiskehelsetjeneste 

Så snart som mulig og 
fortløpende 

4.4. Etterarbeid og evaluering 

https://novasea.landax.no/documents/download/2879?database=novasea
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4.4.1. Evaluering 
hendelsesforløp 

Hendelsesforløpet og håndtering evalueres. Relevante funksjoner deltar i dette 
arbeidet (ref. dok. ID 2633 Evalueringsskjema beredskapsplaner). 

Kvalitetsleder 
Kvalitetsansvarlig industri 
Fabrikksjef 
Produksjonsleder industri 
Teknisk sjef 
Vedlikeholdsleder 
Salgssjef 
Skiftleder renhold 
HaVet fiskehelsetjeneste 

Før avvik lukkes 

4.4.2. Oppdaterer 
risikovurderinger 

Oppdatere risikovurderinger for mattrygghet og fiskevelferd Kvalitetsansvarlig industri 
HaVet fiskehelsetjeneste 

Før avvik lukkes 

4.4.3. Evaluering 
prosedyrer 

Behov for endring av prosedyrer vurderes. Kvalitetsansvarlig industri Før avvik lukkes 

4.4.4. Offentlig varsling Innsending av avviksbehandling til mattilsynet etter lukking. Kvalitetsleder Etter lukking av avvik 

 

https://novasea.landax.no/documents/download/2633?database=novasea
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Prosedyrens omfang er fra skadelige mengder med alger og maneter er oppdaget til forholdet er normalisert. 

Prosedyrens formål er å beregrense økomomisk tap og skade på fisk. 

  

Telefonliste ved beredskap 

Sekv. Hva Hvordan Hvem Når Vedlegg 
1 Kartlegging Forholdets natur, omfang og utvikling 

kartlegges. 
  
Anlegget tar ut vannprøver fra flere dyp, 

som sendes Sintef Fiskeri og havbruk. 

Se vedlegg for adresse og metode for 

uttak. 
  
Behov for bistand vurderes: 

• Utstyr (strømsetter, båter, 

oksygeneringsutstyr el annet) 

• Personell (dykker, veterinær, 

biolog, økt mannskap) 
  

Driftsleder Straks Alger - uttak og 

innsending av prøver  

2  Strakstiltak • Anlegget setter i verk de 

strakstiltak som er mulig og 

nødvendig for å begrense 

skaden. 

• Stoppe fôring 

• Strømsetting ved hjelp av 

arbeidsbåt eller annet 

• Oksygenering av den/de mest 

utsatte merdene. Ved behov for 

Driftsleder 
  

  

  

  

  

  

Straks   

https://portal.novasea.no/kvalitetsstyring/Vedlegg/5.%20Ytre%20p%C3%A5virkning/05.05.%20Beredskapsplaner/Kopi%20av%205%2005%20Telefonliste%20ved%20beredskap%2011%2004%2014.xlsx
https://novasea.landax.no/documents/download/2936
https://novasea.landax.no/documents/download/2936
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oksygenering varsles 

områdeleder. 
  

3  Varsling Anlegget melder snarest fra til 

områdeleder. Denne varsling skal 

inneholde: 

• Hva er skjedd? 

• Omfang 

• Tiltak satt i verk 

• Behov for bistand? 
  
Områdeleder melder til Produksjonsleder 

som varsler til adm.dir, biolog, veterinær, 

forsikringsanvsarlig og andre etter behov. 
  
Behov for hurtig melding til andre anlegg 

via SMS vurderes av prod.leder eller 

biolog. 
  
Adm.dir kaller inn kriseteam ved behov. 
  

 Driftsleder 
  

  

  

  

  

  

  
Produksjonsleder 
  

  

  

  
Produksjonsleder 
/ Biolog 

Snarest 
  

  

  

  

  

  

  
Snarest 
  

  

  

  
Snarest 
  

  

  
Snarest 

 Varslingsliste 

4  Offentlig varsling Behov for varsling til offentlig myndighet 

(Mattilsynet, Fiskeridirektoratet etc.) 

og/eller til nærmiljø vurderes, og om 

nødvendig iverksettes. 
  

Produksjonsleder 
/ Biolog 
/ Veterinær 

Samme 

dag 
 Varslingsliste 

5  Tiltak Ytterligere tiltak iverksettes hvis Produksjonsleder Snarest   

https://novasea.landax.no/documents/download/2640
https://novasea.landax.no/documents/download/2640
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nødvendig så snart utstyr er tilgjengelig, 

feks pumpe opp dypvann. 
  

/ Driftsleder 
  

6 Avviksregistrering Registrere avvik og oppdatere underveis. 

Husk at ledergruppe skal informeres i 

avvik der beredskapsplan er tatt i bruk. 

Driftsleder/Områdeleder Snarest  

 7 Evaluering Hendelsesforløp og håndtering 

evalueres. 
  

Områdeleder/Produksjonsleder 
/ Driftsleder 
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