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Beredskapsplan ved vannstopp

DEFINISJON

Settefiskanlegget mottar vann fra ett eller flere vannmagasin. Ved vannstopp vil ikke
settefiskanlegget lenger motta vann til karene . Beredskapsplanen beskriver tiltak som skal
gjennomføres ved vannstopp.

REGELVERK

• Lov om dyrevelferd
• Lov om akvakultur
• Forskrift om IK - Akvakultur
• Forskrift om drift av akvakulturanlegg (Akvakultur drifts forskriften)
• Forskrift om desinfeksjon av vann, akvakultur

FORMÅL

Formålet med denne prosedyren er å forhindre at fisk dør eller lider unødvendig ved vannstopp og at
hendelsen blir håndtert på en rask, god og forskriftsmessig måte .

ANSVAR
Produksjonssjef settefisk er ansvarlig for at alle ansatte kjenner til prosedyren. Den ansatte selv er
ansvarlig for at prosedyren følges.

OMFANG/ MÅLGRUPPE

Prosedyren gjelder for alle ansatte som jobber på settefiskanlegget i Grieg Seafood Finnmark AS .

BESKRIVELSE

Vannstopp kan oppstå på følgende måter:

• Rørbrudd

• Svikt i tilførselsventil

• Vannmangel i vannmagasin
• Underkjølt vann

• Tetting av inntak

• Leveringsnekt fra Statkraft

• Pumpestopp RAS
• Strømstans RAS

Dersom man ikke merker at det oppstår vannstopp i et kar, vil alarm for nivå i oppholdskar gå .
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Varsling

Aksjon Ansvarlig
Ved mistanke om vannstopp , og ved vannstopp , må den som oppdager det
straks varsle vakt og driftsleder evt . stedfortreder (se varslingsliste).

Den som oppdager
det

Vakt og d riftsleder skal sørge for å innkalle nødvendig personell til å bistå
med tiltakene på settefisk anlegget. Driftsleder varsler Produksjonssjef
settefisk .

Driftsleder

Tiltak

Aksjon Ansvarlig
Ve d mistanke om vannstopp og ved vannstopp , skal nødvendige strakstiltak
utføres for å begrense eller hindre omfanget.

Den som oppdager
det

Ved ukjent årsak til vannstopp , skal følgende tiltak prioriteres :
1. Alarmer, tilkall hjelp
2. Stopp foring
3. Nødoksygen sjekkes (oksygens langer )
4. Lokaliser årsak
5. Bruk alternative vannkilder
6. Lufttrykket i CO2 - lufterne økes i alle kar der det er mulig.

Den som er ansvarlig
for
arbeidsoperasjonen

Sommer: En person skal dra opp til vanninntaket i Landersfjordvann eller Lia
for å sjekke silplater for humus, evt . ta opp silplater som er begrodde for å
rense disse.

Driftsleder

Bytt vannkilde dersom dette er nødvendig. Driftsleder
Avvent til vannet er tilbake som normalt og fisken stimer fint , før fo ring
settes på og nødoksygen fjernes.

Driftsleder

Varslingsliste finnes i HM S - håndboken.
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