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Beredskapsplan ved strømbrudd

DEFINISJON

Settefiskanlegget får levert strøm fra Nordkyn Kraftlag. Ved et strømbrudd vil ag gregatene
automatisk slå seg på. Prosedyren beskriver tiltak som skal gjennomføres ved et strømbrudd.

REGELVERK

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

FORMÅL

Formålet med denne prosedyren er å forhindre at fisk dør eller lider unødvendig ved et strømbrudd
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

Strømbrudd kan oppstå på følgende måter:

• Ekstremvær, eksempelvis lynnedslag
• Teknisk svikt ved levering av strøm

• Teknisk svikt internt på anlegget

• Eventuelle andre uforutsette hendelser, eksempelvis sabotasje

Dersom strømmen forsvinner, vil vakt varsles gjennom alarm umiddelbart.

Tiltak og varsling

Aksjon Ansvarlig
Ved strømbrudd skal nødvendige strakstiltak utføres for å begrense eller
hindre omfanget.
Strakstiltak etter at aggregat har startet automatisk:

• Sjekke alarm - PC og kvittere ut alarmer
• Om noe ikke lar seg kvittere ut må dette sjekkes fysisk
• G å en runde på anlegget for å sjekke at alt er normalt

Vakt
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Beredskapsplan ved strømbrudd

DEFINISJON

Settefiskanlegget får levert strøm fra Nordkyn Kraftlag. Ved et strømbrudd vil aggregatene
automatisk slå seg på. Prosedyren beskriver tiltak som skal gjennomføres ved et strømbrudd.

REGELVERK

• Lov om dyrevelferd

• Lov om akvakultur

• Forskrift om IK-Akvakultur

• Forskrift om drift av akvakulturanlegg (Akvakulturdriftsforskriften)

FORMÅL

Formålet med denne prosedyren er å forhindre at fisk dør eller lider unødvendig ved et strømbrudd
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

Strømbrudd kan oppstå på følgende måter:

• Ekstremvær, eksempelvis lynnedslag

• Teknisk svikt ved levering av strøm

• Teknisk svikt internt på anlegget

• Eventuelle andre uforutsette hendelser, eksempelvis sabotasje

Dersom strømmen forsvinner, vil vakt varsles gjennom alarm umiddelbart.

Tiltak og varsling

Aksjon Ansvarlig
Ved strømbrudd skal nødvendige strakstiltak utføres for å begrense eller Vakt
hindre omfanget.

Strakstiltak etter at aggregat har startet automatisk:

• Sjekke alarm-PC og kvittere ut alarmer

• Om noe ikke lar seg kvittere ut må dette sjekkes fysisk

• Gå en runde på anlegget for å sjekke at alt er normalt
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Om vakt har behov for assistanse, for eksempel at aggregat ikke starter opp,
må annet tilgjengelig personell på anlegget varsles.
Om aggregat ikke starter - feilsøk i dialog med Akselsen (tlf 941 48 401)

Vakt

Ved fare for tap av fisk på anlegget, for eksempel ved temperaturdropp ,
oksygendropp eller vannstopp, skal driftsleder varsles.

Vakt

Om en repeterende alarm høres i mer enn 15 minutter må vakt kontaktes
og spørre om det er behov for bistand.

Alle

Telefonliste finnes i HM S - håndboken.
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Om vakt har behov for assistanse, for eksempel at aggregat ikke starter opp, Vakt
må annet tilgjengelig personell på anlegget varsles.

Om aggregat ikke starter - feilsøk i dialog med Akselsen (tlf 941 48 401)

Ved fare for tap av fisk på anlegget, for eksempel ved temperaturdropp, Vakt
oksygendropp eller vannstopp, skal driftsleder varsles.

Om en repeterende alarm høres i mer enn 15 minutter må vakt kontaktes AIie
og spørre om det er behov for bistand.

Telefonliste finnes i H MS-håndboken.
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