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Beredskapsplanen for Ytterøy kylling beskriver hvordan ledelse, industrivernpersonell, øvrig personell og besøkende i slakteriet skal opptre ved en uønsket 

hendelse slik at hendelsen kan håndteres på en mest mulig sikker og effektiv måte.  

Ledelse ved slakteriet og alt personell i slakteriet skal gjøre seg kjent med beredskapsplanen slik at de kjenner til hvilke tiltak som iverksettes generelt og 

hvilke oppgaver de selv skal ivareta ved en uønsket hendelse. Leser av beredskapsplanen skal forsikre seg om at dokumentet er siste gyldige revisjon. 
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1 Hendelser  
 

1.1.Risikovurderinger 
Det er gjennomført risikovurderinger for fare for personskader, brann, eksplosjon og utslipp. Risikovurderingen er tilgjengelig i Landax under 

risikovurderinger. 

Beredskapsanalysen er beskrevet ut fra risikoanalysene.  

Resultatet av disse risikovurderingene ligger til grunn for de definerte uønskede hendelsene i Innsatsplan. 

1.2.Vedlikeholdsarbeid  
Under vedlikeholdsarbeid vil det være økt aktivitet, ofte med aktører som kan være ukjent med anlegget og dets farer. For å unngå uønskede hendelser er 

det da viktig med fokus på at: 

➢ Prosedyrer for varme arbeider må følges for å unngå brann/branntilløp.  

➢ Prosedyrer for sikkerhetslåsing må følges for å unngå personskader ved arbeide på energipåsatt utstyr. Se utkoblingsinstrukser UKI 1-3 

➢ Nye personer skal ha fått en sikkerhetsgjennomgang før de påbegynner jobb.  

➢ Det skal gjennomføres en sikker jobbanalyse for potensielt risikofylte arbeidsoperasjoner.  

➢ Det må utvises aktsomhet ved ferdsel på området. Det gjelder gående, de som kjører truck og de som kjører varebiler og annet på område.  

1.3.Prosjekter  
Under større prosjekter vil det være økt aktivitet og en vesentlig økning i antall personer som befinner seg i og jobber på slakteriet. Det vil i prosjektene 

være organisert sikkerhetsgjennomgang med aktørene samt at jobbene som utføres er risikovurdert, men det er likevel slik at det vil være personell på 

området som har begrenset kjennskap til farer ved anlegget. For å unngå uønskede hendelser er det da viktig med fokus på at:  

➢ Prosedyrer for varme arbeider må følges for å unngå brann/branntilløp.  

➢ Prosedyrer for sikkerhetslåsing må følges for å unngå personskader ved arbeide på energipåsatt utstyr. Se utkoblingsinstrukser UKI 1-3 

➢ Det må utvises aktsomhet ved ferdsel på området. Det gjelder gående, de som kjører truck og de som kjører varebiler og annet på område.  

➢ Prosedyrer for registrering av mannskaper må følges for å ha kjennskap til hvem som er på slakteriet området en beredskapssituasjon. Mannskap 

må skrive seg inn i gjesteboka.  
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2 Organisering  
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2.1 Organisasjonskart Industrivern  

 

 

Industrivernleder

Anita Evenstad

NK: Tore Skjørstad

Innsatsgruppe

Innsatsgruppe

Dairius Krasnauskas

Antanas Urbikas

Petras Bernotas

Rima Urbikaite- Jukne

Dainius Titaitis

Lina Gedviliene

Gedas Uncius

Olav Saltvik

Vaidas Maciulskis (Innsatsleder 05.00-06.00)

Liudas Maksevicius (innsatsleder 16.00-00.00)

Innsatsleder

Tomas Krasnauskas

NK innsatsleder 

Dairius Krasnauskas
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2.2 Beredskapsgruppa  
Lasse Kjønstad  

Sindre Nonstad 

Ida Tronstad  

Espen Kristiansen  

Paulius Budinas  

Anita Evenstad 

 

 

2.3 Forsikringsselskap 
Sparebank 1 SMN, BM Skadeforsikring Adresse: 7467 Trondheim Tlf.: 901 41 977  
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3. Operativ del  
Den operative delen av beredskapsplanen inneholder følgende: 

Varslingsplan 

 Viser hvem som skal varsles og hvem som er ansvarlig for at varsling gjennomføres.  

Stående ordre 

Ordre for reaksjonsmønster ved en alarmsituasjon, både for personell i industrivernet og annet personell. Denne gjelder inntil annen ordre gis av 

innsatsleder eller myndighetsperson.  

Tiltakskort  

Kort til å henge rundt halsen med råd/påminnelser på hvordan personell i industrivernet bør håndtere ulike situasjoner.  Det finnes egen kort for ulike roller 

i industrivernet samt for ulike uønskede hendelser som kan oppstå.  Innsatsplan inneholder definerte uønskede hendelser basert på risikovurderinger og 

viser hvem som gjør hva i et hendelsesforløp. 
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3.1 Varslingsplan for Ytterøy kylling  

Hendelse Ved alvorlig personskade 
og behov for akutt 

førstehjelp 
 

 

 
Ved brann 

eller tilløp til 
brann 

Ved 
gasslekkasje 

Ved akutt utslipp 

Oppdager Varsle en hendelse ved telefonnummer 110  
Rop for å varsle annet personell i nærheten og forsøk å starte med førstehjelp, slukkearbeider, eller på annen måte å begrense 

konsekvensen av hendelsen. Tenk på egen sikkerhet! 

Innsatsleder  1) Iverksett akutt førstehjelpsinnsats  
2) Vurdere behov for bistand fra AMK  

3) Instruere tlf & varsling om 
beslutninger  
4) Ring 110 

5) Varsle nærmeste overordnede  
6) Varsle Daglig leder 

1) Vurdere behov for 
evakuering  
2) Vurdere behov for bistand 
fra brannvesen  
3) Instruere tlf & varsling om 
beslutninger  
4) Iverksett innsats 

1) Vurdere behov for 
evakuering  
2) Vurdere behov for 
bistand fra brannvesen  
3) Instruere tlf & varsling 
om beslutninger  
4) Iverksett innsats 

1) Vurdere behov for evakuering 
2) Vurdere behov for bistand fra 

brannvesen  
3) Instruere tlf & varsling om 

beslutninger 
 4) Iverksett innsats 

Beredskapsgruppa 1) Varsle arbeidstilsynet 1) Varsle naboer  1) Varsle Nippon gases 
2) Varsle naboer 
3)Varsle fylkesmannen 

1)Varsle fylkesmannen 
2) Varsle naboer/grunneier  

Viktige telefonnummer eksternt Viktige telefonnummer Ytterøy Kylling  Hvem-Hva - hvor 

Legevakt øyeblikkelig hjelp  74080000 Lasse Kjønstad  900 93420 Når du kontakter andre enten som oppdager 
eller for å varsle etater og andre om en uønsket 
hendelse, vær tydelig og konkret! Hvem er du? 

Presenter deg selv. Hva har skjedd? Beskriv 
hendelsen, omfang og iverksatte tiltak så godt 

som mulig. Hvor har det skjedd? Beskriv så 
detaljert som mulig hvor hendelsen har 

inntruffet, sted, bygg, etasje osv. Beskriv om 
mulig beste adkomst  

Giftinformasjonssentralen  22591300 Espen Kristiansen 456 08549 

Fylkesmannen i Nord Trøndelag  74168000 Paulius Budinas 913 58 220 

Ytterøy brannvesen  90503592 Tore Skjørstad  900 29627 

Levanger Brannvesen 74052500 Anita Evenstad 950 36 888 

Arbeidstilsynet  
Per Steinar Norum (grunneier) 

Bjørn Skauge (grunneier) 
 

73199700 
74058765 
99158057 
 

 

Nippon gases (dagtid) 
Nippon gases vakttelefon (kveld) 

92291550 
48269851 / 97681131 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Emblem_of_the_IFRC.svg
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3.2.Instruks for registrering av alarmhendelse  
 

➢ Alle brannalarmer, uavhengig av om de er reelle eller falske skal av den som betjener brannsentralen registreres på eget loggskjema  

➢ Ferdig utfylt loggskjema signeres og arkiveres i perm av den som betjener brannsentralen. 

➢ Avvik registreres i Landax  
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3.3 Stående ordre  
 

➢ Det er viktig at alle (også alt personell som ikke er i industrivernet) setter seg inn i de stående ordrene slik at 

de vet hva de skal gjøre ved en alarmsituasjon.  

 

➢ Stående ordre skal følges av alle på slakteriets område.  

 

➢ Stående ordre gjelder inntil annen ordre gis fra innsatsleder gjennom orden & sikringstjenesten eller annet 

personell i industrivernet, alternativt fra ekstern beredskapsledelse som politi, brannvesen eller 

helsepersonell. 

 

➢ Det er kun orden og sikringstjenesten på ordre fra innsatsleder som kan avblåse en alarm og sende folk tilbake 

i fabrikken og tilhørende lokaler. 

 

 

➢ Alle må opptre rolig og lytte til informasjon og beskjeder som gis fra industrivernet under en evt. hendelse. 

 

 

 



Beredskapsplan for Ytterøy Kylling  

9 
 

3.3.1 Stående ordre for Innsatsleder  

 

Ved alarm eller varsling 

 

➢ Avslutt arbeidet umiddelbart, sikre arbeidsplass. 

 

➢ Møt opp på møtested ved alarmtavla 

 

➢ Skru på radiokanal 2. 

 

➢ Skaff informasjon om sted og type hendelse. 

 

➢ Vurder behov for ekstern bistand, teknisk støtte og informer innsatspersonell. 

 

➢ Led industrivernet i innsats til eventuell ekstern bistand tar over innsatsledelse. 

 

 

 

 

 



Beredskapsplan for Ytterøy Kylling  

10 
 

3.3.2 stående ordre innsatspersonell 

 

Ved alarm eller varsling  

➢ Avslutt arbeidet umiddelbart, sikre arbeidsplass. 

 

➢ Møt opp på møtested alarmtavla ved teknisk verksted  

 

➢ Skru på radiokanal 2.  

 

➢ Undersøk hendelsessted på ordre fra innsatsleder. Husk egen sikkerhet!  

 

➢ Tilbakemeld situasjon på radio.  

 

➢ Yt førsteinnsats på ordre fra innsatsleder. 
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3.3.3 Stående ordre for orden og sikring 1  

Ved alarm eller varsling  

 

➢ Avslutt arbeidet umiddelbart, sikre arbeidsplass  

 

➢ Møt opp på møteplass alarmtavla teknisk verksted 

 

➢ Skru på radiokanal 2  

 

➢ Gå til krysset til vei opp til slakteriet (se kryss)  

 

➢ Guide ekstern hjelp til riktig sted på slakteriet  

 

➢ Hindre trafikk inn på slakteriet  
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3.3.4 Stående ordre for orden og sikring 2  

Ved alarm eller varsling  

 

➢ Avslutt arbeidet umiddelbart, sikre arbeidsplass  

 

➢ Møt opp på møteplass alarmtavla teknisk verksted 

 

➢ Skru på radiokanal 2  

 

➢ Gå til møtested parkeringsplass (se kryss) 

 

➢ Ta imot evakueringsliste fra økonomiansvarlig. Be om hjelp til å forsøke å ringe opp evt. Savnede 

 

➢  Gi tilbakemelding til innsatsleder om antall savnet  
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3.3.5 Stående ordre for teknisk støtte  

Ved alarm eller varsling  

➢ Avslutt arbeidet umiddelbart, sikre arbeidsplass.  

 

➢ Lukk dører og vinduer i ditt nærområde.  

 

➢ Møt deretter ved alarmtavla ved teknisk verksted  

 

➢ Meld fra til orden og sikring personell at teknisk støtte er på plass.  

 

➢ Yt teknisk støtte på ordre fra innsatsleder. Husk egen sikkerhet!  

 

➢ Bidra med restverdisikring etter at innsats er avsluttet. 
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3.3.6 Stående ordre for Personell som ikke er en del av industrivernet  

Ved alarm eller varsling  

➢ Avslutt arbeidet umiddelbart, sikre arbeidsplass.  

 

➢ Hjelp eller redd ut eventuelle skadede personer.  

 

➢ Begrens eventuell brann hvis mulig.  

 

➢ Lukk dører og vinduer i ditt nærområde.  

 

➢ Møt snarest på parkeringsplassen (se kryss) 

 

➢ Registrer deg med navn på evakueringsliste hos økonomiansvarlig  

 

➢ Vent på informasjon fra orden og sikring personell 
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3.3.6 Stående ordre for Innleide/ besøkende  

Ved alarm  

➢ Avslutt eventuelt arbeid umiddelbart på en sikker måte.  

 

➢ Lukk dører og vinduer i ditt nærområde.  

 

➢ Møt snarest på møtested parkeringsplass 

 

➢ Registrer/identifiser deg på evakueringsliste hos orden og sikring personell.  

 

➢ Vent på informasjon fra orden og sikring personell. 
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3.4 Tiltakskort 

 

Tiltakskort beskriver handlingsmønster for beredskapsinnsats for ulike hendelsesscenarioer.  

Tiltakskortene inneholder kortfattede og tilpassede råd og tips for at hendelsen skal kunne håndteres på en sikker og effektiv måte.  

Tiltakskortene er tilpasset de enkelte rollene i industrivernet og skal tas med til hendelsesstedet ved en uønsket hendelse.  

Tiltakskortene er laminert og festet i bånd tilpasset for å henge rundt halsen. De skal være tilgjengelig på egne kroker sammen med resten av personlige 

verneutstyret for de ulike rollene.  

Tiltakskortene skal henges på plass sammen resten av personlig verneutstyr etter bruk 
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Beredskapsplan for ytterøy kylling 

Innsatsleder 
Tiltakskort ved alarm eller varsling  

 
 

Stående ordre 

1. Avslutt arbeidet umiddelbart, sikre arbeidsplass. 
 

2. Møt opp på møtested ved alarmtavla 
 

3. Skru på radiokanal 2. 
 

4. Skaff informasjon om sted og type hendelse. 
 

5. Vurder behov for ekstern bistand, teknisk støtte og informer 
innsatspersonell. 

 
6. Led industrivernet i innsats til eventuell ekstern bistand tar 

over innsatsledelse 
 

 
 
 

Sist endret 
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Beredskapsplan for ytterøy kylling 

                    Innsatspersonell 
Tiltakskort for personskade 

 
 

Førstehjelp, undersøk: (huskeregel BLÅST) 
1. Bevissthet, hvis flere skadede, hjelp de minst bevisste først.  
2. Luftveier, sørg for frie luftveier, sideleie  
3. Åndedrett, om pasienten ikke puster normalt innen 10 

sekunder, start umiddelbart med HLR  
4. Sirkulasjon av blod, stopp alle pågående synlige blødninger  
5. Temperatur, beskytt pasienten mot nedkjøling Snakk med 

pasienten, hold pasienten rolig 

HLR – Hjerte Lunge Redning 

1. 30 taktfaste brystkompresjoner midt i brystkassen mellom 
brystene, tempo er 100 kompresjoner pr minutt. . 

2. 2 innblåsinger. Hold for nesen til pasienten. Blås til 
brystkassen hever seg. Hvert blås tar ca. 1 sekund  

3. Gjenta kompresjoner og innblåsinger (30:2) til medisinsk 
personale ankommer  

Stående ordre 

1. Husk egen sikkerhet 
2. Om nødvendig, flytt pasienten til trygt område på så skånsom 

og rask måte som mulig  
3. Overvåk pasienten pust, puls og temperatur kontinuerlig. 

Snakk med pasienten 
4. Tilkall hjelp ring 110 

 
 
 

Sist endret 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Emblem_of_the_IFRC.svg
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Beredskapsplan for ytterøy kylling 

                    Innsatspersonell 
Tiltakskort for personskade 

 
 

Førstehjelp, undersøk: (huskeregel BLÅST) 
Symptomer  
➢ Rødfarget hud 
➢ Hud med væskefylte 

blærer 
➢ Forbrent/forkullet hud 
➢ Smerter 
➢ Hovne slimhinner i munn 

og svelg 
➢ Mulig blokkering av 

luftveier 
➢ Svidde nesehår, sot i 

nese/munn 
➢ Brannskader i ansiktet 

  

Tiltak 
 

1. Avkjøling så raskt som 
mulig  

2. Fortsett behandling til 
pasienten er smertefri, 
minst 20-30 minutter 

3. Ikke fjern fast brente klær  
4. Dekk til med fuktige 

sterile kompresser  
5. La pasienten ligge med 

hevet overkropp 

Person med bevissthetsforstyrrelse/bevisstløs person 
Symptomer:  
➢ Våken, men uklar  
➢ Nedsatt bevissthet  
➢ Lar seg ikke vekke 
➢ Reagere på smerte 
➢ Bevisstløs, reagerer ikke 

på smerte 

Tiltak:  

➢ Bedøm graden av 
bevissthet. Reagerer 
pasienten på smerte? 

➢ Sørg for frie luftveier 
➢ Legg pasienten i stabilt 

sideleie  
➢ Om mulig, konstater 

årsak til bevisstløsheten 
Sist endret 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Emblem_of_the_IFRC.svg
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Beredskapsplan for ytterøy kylling 

                    Innsatspersonell 
Tiltakskort for brannskade 

 
 

Stående ordre 
1. Varsle andre om brann! 
2. Husk å vurdere egen sikkerhet kontinuerlig  
3. Hjelp til med å evakuere eventuelle skadde. 
4. Prioriter å begrense spredning av en brann.  
5. Vurder vær og vind, ikke ta unødvendig risiko.  
6. Bistå brannvesen i etterslukkingsarbeid og hjelp de med 

informasjon om brannobjektene. 

Ved større brann i bygning eller teknisk installasjon 

1. Steng av eventuell gasstilførsel  
2. Om mulig, steng porter, dører og vinduer.  
3. Stans eventuell friskluftsvifter, ventilasjonsanlegg, etc 
4. Benytt CO2 slukkeapparat på mindre branner  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sist endret 
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Beredskapsplan for ytterøy kylling 

                    Innsatspersonell 
Tiltakskort for akutt 
utslipp/gasslekkasje 

 
 

Utslipp gass (Amoniakk) 
1. Varsle andre om utslippet!  
2. Husk egen sikkerhet,  
3. bruk egnet vernutstyr som splashdrakt, åndedrettsvern, 

hansker, støvler, hjelm skal benyttes ved kontakt med gassen  
4. Prioriter å begrense spredning av gassutslippet 
5. Vurder vær og vind, ikke ta unødvendig risiko.  

 

Utslipp av diesel 

1. Om mulig, stans kilden til utslipp.  
2. Prioriter å begrense spredning  
3. Husk å beskytte deg mot kontakt med stoffene, bruk egnet 

verneutstyr. 
4. Merk beholdere med type utslipp for enklere 

avfallshåndtering.  
5. Ved store mengder utslipp bør ekstern bistand for oppsamling 

og rensing innkalles. 
 

 
 

Sist endret 
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Beredskapsplan for ytterøy kylling 

Orden & Sikring 1 Tiltakskort 

 

Ved brannalarm aktivert  
eller på instruks fra innsatsleder 

 
1. Skru på radiokanal 2, meld fra at du er i beredskap  
2. Gå til kryss vei opp til slakteriet, kontroller trafikk.  
3. Avklar med innsatsleder om trafikk skal ledes ut fra 

området  
4. Guide ekstern hjelp til riktig sted og hindre unødig 

trafikk inn på området 
5. Oppdater innsatsleder om ankommende ekstern 

              Ved uønsket utslipp, på instruks fra        
innsatsleder 

 

1. Skru på radiokanal 2, meld fra at du er i beredskap.  
2. Møt opp  
3. Avvent videre instruks fra innsatsleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sist endret 
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Beredskapsplan for Ytterøy Kylling 

Orden & Sikring 2 Tiltakskort 
 

  Ved  brannalarm aktivert 
 eller på instruks fra innsatsleder 
 

1. Skru på IV radiokanal 2, meld fra at du er i beredskap  
2. Hent besøksprotokoll, oversikt over arbeidsliste som henger 

på tavla i kantina og ansatte liste stab/ledelse som henger ved 
inngang kodelåsdør ved kantina 

3. Møt opp ved parkeringsplassen   
4. Sjekk tilstedeværelsestavler for hvem som er inne  
5. Registrer de evakuerte på oppmøtested  
6. Oppdater innsatsleder om antall personer det ikke er 

redegjort for 

Ved uønsket utslipp, på instruks fra innsatsleder 

1. Skru på IV radiokanal 2, meld fra at du er i beredskap.  
2. Møt opp ved alarmtavla ved verkstedet 
3. Avvent videre instruks fra innsatsleder 

 
 
 
 
 
 
 
 

sist endret 
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Beredskapsplan for Ytterøy Kylling 

Orden & Sikring 2 Tiltakskort 
 

Ved personskade, på instruks fra innsatsleder 
 
 

1. Skru på IV radiokanal 2, meld fra at du er i beredskap.  
2. Møt opp på skadested  
3. På instruks fra innsatsleder, hjelp til med å sikre 

skadested, evakuere skadede, bistå i førstehjelp 

Stående ordre 

➢ Vurder egen sikkerhet  
➢ Bruk egnet verneutstyr  
➢ Begrens radiosamband til nødvendig informasjon  
➢ Henvis at eksterne personer som journalister, 

pårørende og andre, tar kontakt med 
beredskapsgruppa for informasjon om situasjonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sist endret 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Emblem_of_the_IFRC.svg
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Beredskapsplan for Ytterøy Kylling 

Teknisk Støtte Tiltakskort 
 

Ved brannalarm aktivert eller etter ordre fra innsatsleder 
 

➢ Avslutt arbeidet umiddelbart, sikre 
arbeidsplass.  

➢ Lukk dører og vinduer i ditt nærområde 
➢ Skru på IV radiokanal 2, meld fra at du er i 

beredskap.  
➢ Møt snarest ved alarmtavla ved teknisk 

verksted  
➢ Yt støtte på ordre fra innsatsleder eller 

ekstern innsatsledelse fra nødetat.  
➢ Bidra med kunnskap til innsatsleder og 

beredskapsgruppa om utstyr som kan være til 
hjelp i situasjonen og utstyr/områder hvor det 
må utvises ekstra varsomhet ved 
innsatsarbeid.  

➢ Husk egen sikkerhet!  
➢ Bidra med restverdisikring etter at innsats er 

avsluttet 

 
 
 
 
 
 
 

sist endret 

 



Beredskapsplan for Ytterøy Kylling  

26 
 

 

Beredskapsplan for Ytterøy Kylling 
Beredskapsgruppa Tiltakskort 

Ved brannalarm aktivert  
eller etter ordre fra innsatsleder 

1. Avslutt arbeidet umiddelbart, sikre 
arbeidsplass.  

2. Lukk dører og vinduer i ditt 
nærområde.  

3. Møt snarest ved alarmtavla ved 
verkstedet  

4. Sjekk med orden og sikring personell 
om innsatsleder ønsker at 
beredskapsgruppa etableres. Møt i så 
fall snarest i Ytterøy møterom 

5. Første frammøtte henter fram Ytterøy 
beredskapsplan og radiosamband. 
Skru på IV radiokanal 3. Meld til 
innsatsleder at Beredskapsgruppa er 
etablert.  

6. Første fremmøte beholder ledelsen 
inntil daglig leder eller driftsleder er 
på plass/tilgjengelig 

I en beredskapssituasjon vil daglig leder ha ansvar for å koordinere 
kontakt med presse, ansatte og ekstern beredskap. Kontakt/ 
informasjon til pårørende gjennomføres vanligvis av politi. 
 
Loggfør alle handlinger og informasjon i beredskapslogg. 
 
 
 

Sist endret 
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Beredskapsplan for Ytterøy Kylling 
Beredskapsgruppa Tiltakskort 

Personulykker og dødsfall 

Varsling og mobilisering Tiltak /beskrivelse 

1. Varsle ambulanse (113) 
og politi (02800) dersom 

dødsfallet har skjedd i 
arbeidstiden. 

2. 

Ambulanse: 113, Politi: 112. Det 
er kun Lege som kan erklære en 
person død. 

Håndtering og risikoreduksjon 
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Beredskapsplan for Ytterøy Kylling 

                 BESØKENDE 

Ved besøk i våre produksjonslokaler  
 

o Alle besøkende skal skrive seg inn i 
besøksprotokollen 

o Ved besøk i produksjonslokalene:  
o Fyll ut og signer 

egenerklæringsskjema   
o I sluse ved inngangsdør finnes sko-

overtrekk som tas over fottøy før 
man kommer inn i kontorfløyen.  

o Alle som skal videre inn i rene soner 
skal ha egnet bekledning. 
Besøksfrakk, nye sko-overtrekk og 
hodeplagg finnes i sluse.  

o Hodeplagg skal dekke alt hår. Skjegg 
og bart skal tildekkes. Klokker, 
ringer, piercing og smykker tas av. 
Hender vaskes og tørkes grundig før 
desinfisering innen man kan gå inn i 
produksjonslokalene.  

o Det er ikke tillat å benytte snus, 
tobakk, tyggegummi eller lignende i 
produksjonslokalene. Det er heller 
ikke tillat å berøre produkter inne i 
produksjonen.  

 

 

 

Våre verdier  

Respekt  

Målbevisst  

Ansvarlig 

Samarbeid  

Vår visjon  

«Bæst» på kylling  
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Beredskapsplan for Ytterøy Kylling 

                BESØKENDE 

Ved utløst brannalarm, oppdager brann eller andre større HMS 
hendelser  

a) Gjør deg kjent med nærmeste 
rømningsvei i området du er i. 

b) Ved hendelse, avslutt arbeid/besøk 
umiddelbart og gi beskjed om type 
hendelse (se telefonnummer) 

Ved brann/større lekkasjer  
c) Lukk dører og vinduer i ditt 

nærområde.  
d) Møt snarest på oppmøteplass ved 

parkeringsplassen (rødt kryss) 
e) Registrer deg med navn på 

evakueringsliste hos orden og sikring 
personell.  

f) Vent på informasjon fra orden og 
sikring personell. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Telefonnummer 

Paulius (Fabrikksjef): 913 58220 

Lasse (Daglig leder): 900 93420 

Anita (HMS leder):950 36888 
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4 Definerte uønskede hendelser  
Følgende scenarioer for uønskede hendelser er identifisert gjennom risikovurderinger ved fabrikken, og det er utarbeidet en definert innsatsplan for hvert 

scenario. 

 

4.1 Brann i utstyr/bygning/takkonstruksjon 

42 Eksplosjon/utslipp ammoniakk 

4.3 Eksplosjon/Utslipp diesel  

4.4 Uønsket utslipp i avløp systemet  

4.5 Eksplosjon/utslipp CO2  

4.6 Tilbakekalling/tilbaketrekking  

4.7 Stopp i vannforsyning  
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4.1 Brann i utstyr/bygning/takkonstruksjon 
Hvor  

➢ I alle bygninger inkludert lager gammelbygget 

Hva  

➢ Brann i utstyr/materiale inne i en bygning.  

➢ Brann i bygning, bygnings tak  

➢ Brann lager gammelbygget 

 

Respons  

1. Varsle industrivern, nødetater.  

2. Iverksette evakuering av personell.  

3. Iverksette førstehjelpstiltak om nødvendig.  

4. Iverksette slukkearbeid.  

5. Etablere vanntilførsel  

6. Begrense spredning til tilstøtende bygninger/konstruksjoner. 

Reaksjonstid  

< 5 minutter.  
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Innsatsplan  

Oppdager  

1. Utløs manuell brannalarm, hvis mulig slokk brann (små branner). Hvis ikke evakuer! 

Innsatsleder  

1. Gå til alarmtavlen for å få oversikt over hvor brann er oppstått. Få bekreftet situasjon  

2. Vurder behov for ekstern bistand, teknisk støtte og beredskapsgruppa og informer innsatspersonell.  

3. Følg varslingsplanen kapittel 3.   

4. Led industrivernet i innsats til eventuell ekstern bistand tar over innsatsledelse.  

5. Få kontroll på eventuelle savnede fra orden og sikring 

Innsatspersonell  

1. Ta på flammehemmende verneutstyr, støvler, hansker, hjelm.  

2. Utøv innsats på ordre fra innsatsleder.  

Orden & sikring  

1. Få kontroll på eventuelt savnede ved opptelling av evakuert personell. Meld fra om eventuelt savnede til innsatsleder  

2. Sperr av adkomst til fabrikken ved kryss gammelbygget og led nødetater til hendelsessted.  

Beredskapsgruppa 

1. Informer og oppdater ekstern beredskap  

2. Håndter evt. henvendelser fra media.   
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Teknisk støtte  

1. Om mulig, hjelp til med å hindre tilgang til luft til brannsted, lukk porter, skru av vifter, etc.  

2. Bistå i innsats på ordre fra innsatsleder. 

 Andre  

1. Evakuer til oppmøteplass, følg beskjeder som gis av Orden & Sikringspersonell. 

 

 

Tilgjengelig utstyr 

➢ Personlig verneutstyr (Hjelm, hansker, støvler, flammehemmende verneutstyr) 

➢ Vannslanger i produksjonsområdene  

➢ brannslanger, strålerør, etc i brannvogn 

➢ Brannslange i 2 etg ved nedgang hovedsluse  

➢ Slukkeapparater i hele fabrikken  

➢ Lommelykter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beredskapsplan for Ytterøy Kylling  

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Fare for eksplosjon/utslipp av ammoniakk 

4.2.1 Ammoniakk gassens egenskaper 
Ammoniakkgass er lettere enn luft, vekt i forhold til luft er 0,6. Derimot vil væske som fordamper gi en kald tåke som er tyngre enn luft og legger seg langs 

bakken. I likhet med karbondioksid, propan og klor transporteres og oppbevares ammoniakk i kondensert (flytende) form.  

Ammoniakkgassen kondenseres til væske (flytende) ved ca. 8,5 bar ved + 20 °C. Trykket stiger til 15,7 bar ved + 40 °C. Væskens litervekt er 0,6 kg ved  

+ 20 °C. 1 liter flytende ammoniakk gir ca. 87 liter ammoniakkgass. Ammoniakk har en kritisk temperatur på +132,2 °C og et kritisk trykk på 112,9 bar. 

Ammoniakk er lett oppløselig i vann. Ved + 20 °C oppløses 0,35 kg ammoniakk i en liter vann. Ved synkende temperatur øker oppløseligheten til 0,5 kg ved  

0 °C. Da ammoniakk er lett oppløselig i vann er lekkasjer lett å slå ned med spredt strål 

Ammoniakken angriper fuktige legemsdeler: øyne, slimhinner, lunger og våte (svette) legemsdeler. Ammoniakk er brannfarlig. Den har et 
eksplosjonsområde på 15 – 28 volumprosent gass i luften. Så høye konsentrasjoner kan imidlertid vanligvis bare oppnås i et lukket kar. 

 

1. Ammoniakktanker i brannsone 
Må ha sikkerhetsventiler. Plassering av tanker må skje slik at de aldri kan nåes av en brann. Plassering og stengeretning på hoved ventilen bør angis tydelig. 

 
2. Utlekket ammoniakk – eksplosjonsfare 
Ammoniakk i store konsentrasjoner, 15 – 28 volumprosent er eksplosjonsfarlig. 

 
3.  Utlekket ammoniakk – helsefare 
Mindre lekkasjer kan lokaliseres ved at et åpent kar med konsentrert saltsyre føres til det antatte lekkasjestedet. Tykk, hvit røk av ammoniumklorid angir 
lekkasjestedet. Fuktig, rødt lakmuspapir eller fenoftalin papir kan også brukes, da disse forandrer farge.  
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Lekkasjer som ikke kan stoppes, sprøytes med vann for å absorbere ammoniakken. Personer som har fått ammoniakksprut på klær må straks få klærne 
fjernet og sprøytes med vann i minst 15 minutter. Pasient bringes til lege ved alle skader. Gassmaske med ammoniakkfilter (K-filter) kan brukes ved mindre 
lekkasjer, men under ingen omstendigheter ved ammoniakk-konsentrasjoner på over 1 %. (Husk absorpsjon på fuktige legemsdeler!). Bruk pressluftutstyr 
med heldekkende gassdrakt. Se også sikkerhetsdatablad 

 
4 Reaksjoner med andre stoffer 

Ammoniakk reagerer voldsomt med halogener (klor, jod, brom og fluor). Videre reagerer den med syrer og oksider, og er etsende på messing, sink, 
aluminium, sølv, kvikksølv og galvaniserte materialer 

Kilde: http://brannmannen.no/fagstoff/ammoniakk/ 

Hvor  

➢ I ammoniakkrommet  

➢ Rørnett tilknyttet ammoniakk 

 
Hva  

Lekkasje eller mistanke om lekkasje fra rør eller tank ammoniakk, kjenner skarp stikkende lukt. Gassen er brennbar, men vanskelig antennelig. Ved brann i 
området er det fare for eksplosjon (Se kapittel 5.1.2.1).   
 
Konsekvens 

Fare for utslipp eller eksplosjon som kan gi store personskader og materielle skader.  
 
Respons  

1. Varsle industrivern, nødetater 
2. Iverksette evakuering av personell i nærområdet. Varsle naboer.  Sjekk vindretning ved evakuering.   
3. Iverksette førstehjelpstiltak om nødvendig.  

4. Begrense spredning av ammoniakk 

 
Reaksjonstid  

< 15 minutter.  
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Innsatsplan  

Oppdager  

1. Ring teknisk leder på telefon Tlf: 900 29627 evakuer! Gi beskjed videre om hva som har hendt til innsatsleder på tlf: 92545390 

Innsatsleder  

1. Få bekreftet situasjon,  
2. Evakuer personell som jobber i antatt lekkasjeområde.  
3. Følg varslingsplanen  

4.  Vurder behov for ekstern bistand, teknisk støtte og beredskapsgruppa og informer innsatspersonell.  
5. Led industrivernet i innsats til eventuell ekstern bistand tar over innsatsledelse.  

6. Få kontroll på eventuelle savnede fra orden og sikring 

 

Innsatspersonell  

1. Ta på Kjemikalie verne bekledning, støvler, hansker, hjelm, åndedrettsvern. Gassmaske med ammoniakkfilter (K-filter) kan brukes ved mindre 

lekkasjer  

2. Utøv innsats på ordre fra innsatsleder.  

3. Hvis mulig, tett lekkasjen. En eventuell ammoniakk sky vil kunne dempes med vanntåke. Samle opp re kondensert ammoniakk i grav .Ved 

lekkasje fra tank (flytende): Legge presenning over tanken som hindrer spredning til luft. Da vil ammoniakken re kondensere og samle seg i 

graven.  
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4. Lekkasjer (gass) som ikke kan stoppes, sprøytes med vann for å absorbere ammoniakken. Personer som har fått ammoniakksprut på klær må 

straks få klærne fjernet og sprøytes med vann i minst 15 minutter. Pasient bringes til lege ved alle skader 

Orden & sikring  

1. Få kontroll på eventuelt savnede ved opptelling av evakuert personell. Meld fra om eventuelt savnede til innsatsleder  

2. Sperr av adkomst til fabrikken ved kryss gammelbygget og led nødetater til hendelsessted.  

 

 

Beredskapsgruppa 

1. Informer og oppdater ekstern beredskap  

2. Håndter evt. henvendelser fra media.   

Teknisk støtte  

1. Om mulig, hjelp til med å hindre spredning videre, lukk dør, skru av vifter  

2. Bistå i innsats på ordre fra innsatsleder. 

 

 Andre  

1. Evakuer til oppmøteplass, følg beskjeder som gis av Orden & Sikringspersonell. 

 

 

Tilgjengelig utstyr 

➢ Personlig verneutstyr (Hjelm, Kjemikalie vern bekledning, åndedrettsvern, hansker) 

➢ NH3 gassmåler 
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4.3 Utslipp diesel  
 

4.3.1 Egenskaper til diesel 
Diesel har en selvantennelighet over 220 °C og en eksplosjonsgrense Verdi: 1 – 6 vol %. Flammepunkt: ≥ 60 °C og kokepunkt på 170 – 390 °C Diesel selv er 

ikke eksplosivt, men kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampen er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilde. Diesel kan 

akkumulere statisk elektrisitet. Det er derfor viktig å benytte antistatisk utstyr og klær ved håndtering av diesel.  

Diesel i brannsone- eksplosjon og brannfare  

Lukkede beholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.  

  

Utlekket diesel – helsefare 

Ved innånding  

Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved bevisstløshet, løs stramtsittende klær. Ved åndedrettsstans eller hjertestans, gi 

kunstig åndedrett eller hjertekompresjon. Kontakt lege. 

 

Kontakt med diesel 

Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Ved øyekontakt: Skyll straks med store mengder vann 

(temperert 20-30°C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. noe å drikke. Kontakt lege 

øyeblikkelig!. Se også sikkerhetsdatablad  
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Reaksjoner med andre stoffer 

Sterke oksidasjonsmidler 

 

 

 

 

 

Hvor  

Påkoblingspunkt dieseltank. 
 
Hva  

➢ Lekkasje av diesel under påfylling  

 
Konsekvens 

Forurensing av ytre miljø  

 
Respons  

1. Bruk absorbentmatter og sand. Dette er tilgjengelig i bil hos leverandør diesel.  
 
Reaksjonstid  

< 5 minutter.  
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4.4 Uønsket utslipp avløpssystemet  
 

 

Hvor  

➢ Avløpssystemet  
Hva  

➢ Tette ledninger  

➢ Overfylte kummer  

 
Konsekvens 

Fare for utslipp avløp til grunn rundt kummer 
 
Strakstiltak:  
Stopp renseanlegget  
Gi beskjed til grunneier  
Bestille slamsuging- Steen rør og industrispyling  
Ved behov – bruke trykkluft på sjøledningen for å åpne opp eventuell blokkeringer.  
 
 
Reaksjonstid  
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Innen ½ time etter oppdagelsen.  

Ved helg/natt 1 time - bakvakt (Ytterøy brannvesen eller avdelingsleder Ytterøy).   

Innsatsplan  

Oppdager  

Gi beskjed til nærmeste leder  

Teknisk leder  

Gi beskjed til grunneier – Bjørn Skauge/ per Steinar Norum  

 

HMS leder  

Ansvar for å gi beskjed til fylkesmann om hendelsen. Avviket skal avviksbehandles i Landax.   

  

 

Tilgjengelig utstyr 

Utstyr hos slamsuger firma Steen rør og industrispyling 
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4.5 Utslipp fra CO2 anlegget  
 

Hvor  

CO2 tank  
 
Hva  

➢ Utslipp fra tank  

 
Konsekvens 

Ved utslipp fra tank vil alltid tåkedannelse oppstå på nedkjøling va luften.  

A Kontrollert utslipp 

Sikkerhetsventilen åpner seg på høyt trykk på tanken. Denne lukkes automatisk når tanktrykket synker. Utslippet er fra tankens gassfase  

B Lekkasje 

Dette kan skyldes rørbrudd mellom tank og fordamper. Lekkasje kan være fra gassfase eller flytende fase.  

 
Respons  

1. hvis avstengning av tanken ikke medfører opphold nær lekkasjen eller i gassky – steng utløpet fra tanken (forbruksventil, væske) 
2. varsle personell i umiddelbar nærhet og sperr av området med en sikkerhetssone på min 20 meter i radius  
3. Unngå opphold innenfor sikkerhetssonene 
4. Varsle gassleverandøren  

 
Reaksjonstid  

< 5 minutter.  
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Oppdager  

Gi beskjed til nærmeste leder  

Teknisk leder  

 

HMS leder  

Ansvar for å gi beskjed til fylkesmann om hendelsen. Avviket skal avviks behandles i Landax.   
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4.6 Brann ved CO2 anlegget  
Hvor  

CO2 tank  
 
Hva  

Brann i bygninger ved Co2 tanken  
 
Konsekvens 

Co2 tanken kan revne/eksplodere.   

 
Respons  

1. Ring 110  
2. Avkjøling av tank med fin vannstråle  

1. varsle personell i umiddelbar nærhet og sperr av området med en sikkerhetssone på min 20 meter i radius  
2. Unngå opphold innenfor sikkerhetssonene 
3. Varsle gassleverandøren  

 
 
Reaksjonstid  

< 5 minutter.  

 

Oppdager  

Gi beskjed til nærmeste leder  

HMS leder  

Ansvar for å gi beskjed til fylkesmann om hendelsen. Avviket skal avviks behandles i Landax.   
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4.7 Tilbaketrekking/tilbakekalling av produkter  
 

Virksomheten har en generell plikt til å varsle Mattilsynet dersom det anses, eller har grunn til å tro, at et næringsmiddel som er omsatt, kan være 

helseskadelig for mennesker. (Matlovforordningen art. 19.)  
 

Tilbaketrekking - Retur av avvikende produkter som ikke er solgt til forbruker, men som befinner seg på grossistlager/butikk, (engelsk: 'Withdraw'). 
Normalt medfører ikke dette varslingsplikt til forbruker, enten fordi varen ikke er nådd forbruker eller at det ikke anses som helsefarlig produkt. 
 
Tilbakekalling – Retur av avvikende produkter som allerede er solgt til forbruker, der man har grunn til å tro / anser at produktet medfører helsefare 

(engelsk: 'Recall'). Bedriften har varslingsplikt til Mattilsyn og forbruker. Tilbakekalling av produkter fra markedet gjøres ved at virksomheten sender 

informasjon om produktet til Mattilsynets distriktskontor. Informasjonen skal være standardisert, og blir lagt ut på Matportalen.no. Vedlagt denne 

prosedyre er skje,maet som skal benyttes. Finnes også elektronisk på 

http://www.matportalen.no/verktoy/advarsler/meld_fra_til_mattilsynet_om_tilbaketrekninger-1 

 

Sperring: Sperring av produkter på grossistlager i påvente av endelig beslutning. 

 

 

 

Hvem 

 

Telefon 

Mattilsynet / Distriktskontoret Innherred 22 40 00 00 

Nyt Norge / Matmerk (i tilfelle omdømmeskade) 24 14 83 00 

Aktuelle kunder Se kundeliste (OC2) 

 

 

http://www.matportalen.no/verktoy/advarsler/meld_fra_til_mattilsynet_om_tilbaketrekninger-1
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1. Utførelse 

a) Vurdering av tilbakekalling av produkter skal skje hvis: 

• Vi selv har mistanke om feil på produkt som kan fremkalle sykdom eller død, f.eks. etter målrettet eller rutinemessig prøveuttak. 

• Vi får henvendelse fra forbruker, lege eller sykehus, om feil eller mistanke om feil på våre produkter. 

• Vi får henvendelse fra kunde/ grossist, med feil eller mistanke om feil på våre produkt. Feil på pakning, EAN koder, holdbarhetsdato, eller feil 
som kan fremkalle sykdom eller død. 

• Daglig leder, eller kvalitetsleder ved daglig leders fravær, skal avgjøre om produkt skal trekkes tilbake. 
 
 
 
Se egen sjekkliste vedlegg nr. 5 
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4.8  Beredskapsplan ved stopp i vannforsyning  
Hvor  

➢ Vannforsyningsnettet  

Hva  

1. For lite råvann til å forsyne abonnementene. Krav om at vannverkseier skal legge til rett for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann 

til drikke og personlig hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonssystemet.  

Innsatsplan  

1. Tom for råvann/ for lite i brønner  

Behov pr døgn:  

Per Steina Norum  :  12 m ³ 

Bjørn Skauge          :   5  m ³ 

11 abonnementer :   2,2 m ³ 

Slakteri :                     140 m ³ 

Tiltak 
Levere i første omgang til gårdene samt abonnementer. Det vil si et behov på ca. 20 m3 i døgnet. Vi har ordnet en muntlig avtale med Bjørn Winje om å få 
låne hans tank beregnet til dette formålet som er 7 m ³ og fylle på denne. I tillegg har vi muntlig avtale med Kjell Vandsvik om å få ytterligere 7 m ³ fra han. 
Til slutt Ole Salater med 7 m ³. Tar ca. 3 timer og fylle opp en tank.  
Må være mulig at produsenter kan kontakte og benytte denne beredskapen også. Vannet kan fylles i råvannsbassenget  

Kjell Vandsvik Tlf:  + 47 905 03 593 

Bjørn Winje: Tlf: +47 90698602 

Ole Salater: Tlf: +4795229463 
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5 Normalisering  

5.1. Omsorg  
De involverte personene i en hendelse er viktigst og omsorg for disse har høyeste prioritet. I punktene som følger er det beskrevet noen metoder og 
stikkord som kan anvendes for at involvert personell og utenforstående skal føle seg ivaretatt på best mulig vis.  
 

5.2. Uformell debrief  
Direkte etter at innsats i forbindelse med en uønsket hendelse er avsluttet, bør det om mulig sørges for at involvert personell, både fra industrivernet, 
etater og andre samles til en uformell debrief hvor hendelsen gås igjennom i plenum. Hensikten er:  
 
➢ Fjerne eventuelle feiloppfatninger av hendelsesforløp  
➢ Fjerne eventuelle feiloppfatninger om beslutninger som ble tatt under hendelsen  
➢ Informere om vanlige reaksjoner etter en hendelse  
➢ Involvert personell får fortelle om sin oppfatning av hendelsen  

 
Ansvarlig for å kalle inn til dette møtet er i angitt rekkefølge:  
1. Industrivernleder  

2. Daglig leder 

3. Innsatsleder  
 
Møtet dokumenteres som en hendelsesrapport  
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5.3. Formell debrief  
Ved en alvorlig uønsket hendelse kan det være behov for en formell debrief av de involverte i hendelsen. Aktuelle punkter som kan vurderes er:  

1. Besøksordning for eventuelt skadde på sykehus  
2. Plager som følge av hendelsen, herunder:  

 

➢  Søvnproblemer  
➢  Drømmer med mareritt om hendelsen  
➢  Tendens til isolasjon fra andre  
➢  Økt irritabilitet  
➢  Skvetten ved lyder og brå bevegelser  
➢  Følelse av nedtrykthet  
➢  Muskelstivhet  
➢  Skyldfølelse  
➢  Unngåelse av ulykkesstedet  

 
En formell debrief gjennomføres ved behov og sammen med HR. Daglig leder og nærmeste leder vurderer behov og sørger for evt gjennomføring av møte. 
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5.4. Oppfølging og bistand fra HR og Din BHT (bedriftshelsetjenesten):  
Når det er behov for de involverte å få oppfølging kontaktes HR for å vurdere beste tiltak sammen med nærmeste leder til den det gjelder. Ytterøy Kylling  er 
tilknyttet Din BHT Bedriftshelsetjeneste som kan benyttes når det er behov for det.  
Eksempler på bistand fra HR eller Din BHT kan være:  
➢ Samtalehjelp – individuelt og i grupper  
➢ Kartlegging og oppfølging av individuelle reaksjoner  

 

 

5.5. Informasjon/rapportering  
Ved alvorlige hendelser skal også eksterne parter informeres raskt som mulig i etterkant av at hendelsen er under kontroll eller det vurderes at 
omfang/konsekvens av hendelsen kan bli stor.  
 
 Personskader  
Arbeidstilsynet, se telefonliste www.Arbeidstilsynet.no  
Alvorlige personskader skal registreres til skadeselskapet sparebank 1 forsikring og til NAV. Husk at dette må skje innen et år fra skaden oppstod. 

 
 Brann/eksplosjoner  
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, tlf. 33 41 25 00   
 
 Akutt utslipp  

Fylkesmannen i Trøndelag, tlf. 741 680 00 

 

 

Det skal informeres om status for hendelsen, omfang/konsekvenser og det skal normalt utarbeides en rapport som oversendes tilsynsmyndighetene det 
angår. 
 
 
 
 

http://www.arbeidstilsynet.no/
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5.6. Normalisering av drift  
Etter en uønsket hendelse med materielle skader er det viktig at driftssituasjonen normaliseres så raskt som mulig.  
Når dette arbeidet skal iverksettes avklares med eksterne etater (i forhold til forsikring, politietterforskning, etc).  
 

Produksjonspersonell deltar i arbeidet med å gjenoppta drift sammen med nødvendige interne og eksterne tekniske ressurser.  
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7 Vedlegg  
 

Vedlegg 1 – Logg beredskapsgruppa 

Vedlegg 2 – Sjekkliste ved alvorlig personskade/-sykdom eller livløshet i bedriften 

Vedlegg 3 - Sjekkliste ved bekreftet dødsfall på eget personell 

Vedlegg 4 - Sjekkliste ved personskade, brann/utslipp 

Vedlegg 5 - Sjekkliste ved tilbaketrekking/tilbakekalling  
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Vedlegg 1 

Logg for Beredskapsgruppen     

Dato Kl Hendelse Aksjon Ansvar Status 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Loggen kopieres i nødvendig antall eksemplarer. Logg skal arkiveres hensiktsmessig i forhold til hendelsen og for analyser i etterkant av hendelsen.
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Vedlegg 2 

Sjekkliste ved alvorlig personskade/-sykdom eller livløshet i bedriften 

Tiltak Ansvarlig for gjennomføring Kvittering for gjennomført 

Bruk loggen, noter tidspunkter, hendelser, hva som er gjort 

Spørsmål til innsatsleder 

o Hvem er pasientene, hvem andre vet om hendelsen (110, ledelse, 

industrivern, helsetun),  

o Hva har skjedd, type skade, status på nåsituasjonen  

o Hvor i fabrikken 

o Hvordan, er det noe du trenger fra beredskapsgruppa eller fra andre 

  

Varsle industrivern og lege/ambulanse – ring 110, få dette bekreftet at dette er 

gjort. innsatsleder sin jobb. 

  

Innsats førstehjelp hva er gjort her?   

Beredskapsgruppen samles, leder utpeker ansvarlig, hva gjør vi hvis vi ikke er 

på samme plass- Konferansetelefon?  

  

I samarbeid med politi, kontakt pårørende - dette må avklares med politiet, (tlf 

02800) innhent tillatelse om korrekt og sannferdig informasjon 

  

Gi info til eget personell, - Hvem skal gi info til personalet, deretter andre 

relevante medarbeidere 
  

Mediehåndtering- husk info må være i samråd med politiet   

Varsle arbeidstilsyn – Tlf 73199700   

Varsle forsikringsselskap - Tlf.: 901 41 977   

Din BHT- kontakt, er det behov for assistanse?-  Tlf: 934 57 782   

Pårørendetelefon?   

Oppdatering av egen nettside på informasjon, hvem kan gjøre dette? Ha egen 

nød side klar.  

  

Legge til rette for samtaler i grupper (brifing)    

Skjemaet kopieres i nødvendig antall eksemplarer. Skjemaet skal arkiveres hensiktsmessig i forhold til hendelsen og for analyser i etterkant av hendelsen. 
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Vedlegg 3 

Sjekkliste ved bekreftet dødsfall på eget personell 

Tiltak                          Ansvarlig for gjennomføring Kvittering for gjennomført 

Spørsmål til innsatsleder 

o Hvem er pasientene, hvem andre vet om hendelsen (110) ledelse, industrivern, helsetun),  

o Hva har skjedd, type skade, status på nåsituasjonen  

  

Den første som får kjennskap til dødsfallet varsler leder som igjen varsler beredskapsgruppen   

I samarbeid med politi( tlf 02800), kontakt pårørende, innhent tillatelse om korrekt og sannferdig 

informasjon 

  

Info til berørte medarbeidere, deretter andre berørte   

Gi mulighet for samtale i grupper   

Send blomsterhilsen til familien   

Tilby hjelp til familien   

Beredskapsgruppen samles og vurderer behov for eventuelle endringer i program/erstatninger eller 

lignende. 

  

Innhent informasjon om begravelse/seremoni   

Vurder bårebukett   

Deltakelse i begravelse/seremoni   

Skjemaet kopieres i nødvendig antall eksemplarer. Skjemaet skal arkiveres hensiktsmessig i forhold til hendelsen og for analyser i etterkant av hendelsen. 
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Vedlegg 4 

Sjekkliste ved personskade, brann/utslipp 

Tiltak Ansvarlig for gjennomføring Kvittering for gjennomført 

Spørsmål til innsatsleder 

o Hvem er pasientene, hvem andre vet om hendelsen (110) ledelse, industrivern, helsetun),  

o Hva har skjedd, type skade, status på nåsituasjonen  

o Hvor i fabrikken, er det noe du trenger fra beredskapsgruppa eller fra andre 

  

Innsatsleder varsler industrivern og lege/ambulanse – ring 110, - beredskapsgruppa må få dette bekrefte.   

Innsats (brannslokking, stans av utslipp førstehjelp) hva er gjort her?   

Beredskapsgruppen samles, leder utpeker ansvarlig, hva gjør vi hvis vi ikke er på samme plass- 

Konferansetelefon? 

  

Behov for evakuering? Og eventuelt samle de et annet sted? – rampa? Transport dit, hvem ringer rampa, hvem 

gir beskjed  (tlf 74096800) 

  

Håndtering av kylling i oppstalling- eventuelt kylling på vei til slakteriet, hvem tar seg av dette Dag Vidar: 916 

76554 

  

I samarbeid med politi, kontakt pårørende - dette må avklares med politiet (tlf 02800), innhent tillatelse om 

korrekt og sannferdig informasjon 
  

Gi info til eget personell, - Hvem skal gi info til personalet, deretter andre relevante medarbeidere   

Mediehåndtering, husk info må være i samråd med politiet   

Varsle arbeidstilsyn - Tlf 73199700   

Varsle forsikringsselskap- Tlf.: 901 41 977   

Varsle kunder hvis hendelsen påvirker leveransen - OC   

Din BHT- bistand? Tlf: 934 57 782   

Pårørendetelefon?   

Oppdatering av egen nettside på informasjon, hvem kan gjøre dette? Ha egen nød side klar. (Mona Tlf: 934 

57 782) 
  

Legge til rette for samtaler i grupper (brifing)    
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Skjemaet kopieres i nødvendig antall eksemplarer. Skjemaet skal arkiveres hensiktsmessig i forhold til hendelsen og for analyser i etterkant av hendelsen. 

Vedlegg 5 

Sjekkliste ved tilbaketrekking/tilbakekalling  

 

Tiltak Ansvarlig for gjennomføring 
Kvittering for 

gjennomført 

Finn ut hvilken vare og batchnr. avviket gjelder Kvalitetsleder   

Finn ut hvilken mengde vare avviket gjelder (såkalt massebalanseregnskap), og om det er kjøle- eller frysevare kvalitetsleder i samråd med markedskoordinator.  

Dersom varen fremdeles står i egne lokaler, skal den sperres  kvalitetsleder  

Avviksskjema skal fylles ut i https://kylling.landax.no/login/.  All dokumentasjon vedrørende saken skal lagres i avviksnoteringen. 

Se fremgangsmåte i PRO001 

kvalitetsleder 

 

 

Gi muntlig og skriftlig beskjed om funn med nødvendig informasjon til salgssjef, driftssjef og daglig leder  kvalitetsleder 

 

 

Meld fra til lokalt Mattilsyn om funn (muntlig og skriftlig)  kvalitetsleder  

Holde lokalt Mattilsyn fortløpende skriftlig orientert  kvalitetsleder  

Finn ut hvilke kunde/-r som har fått tilsendt berørt batch  Logistikkansvarlig  

Ta kontakt med kunder som har fått varen   Logistikkansvarlig  

Gi muntlig og skriftlig beskjed til kunder hva som skal gjøres med varen  Logistikkansvarlig  

Bestille returtransport   Logistikkansvarlig  

Gi muntlig og skriftlig tilbakemelding til kvalitetsleder om mengde som returneres, og når retur er kommet Logistikkansvarlig  

Orientere daglig leder muntlig og skriftlig om utvikling av tilbaketrekking  Kvalitetsleder  

Følgende spørsmål må stilles  

1. Har produktet kommet ut i butikk?             
2. Mengde som har kommet til butikk Tilbaketrekking       

3. Er produktet stoppet i butikk?   

Logistikkansvarlig  

https://kylling.landax.no/login/
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4. Er produktet solgt til forbruker?      Tilbakekalling 
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1. Hensikt 

Å sørge for at målinger av utslipp til vann blir utført slik at de er representative for virksomhetens 

faktiske utslipp. 

 

2. Ansvar 

Teknisk leder har det overordnede ansvaret for at rutinen følges. 

Ansatte på teknisk har plikt til å sette seg inn i hvordan prøvetakning skal gjennomføres. 

 

 

3. Omfang  

Denne rutinen omfatter prøvetakning av avløp hos Ytterøykylling avdeling Ytterøy AS.  

 

4. Utstyr  

Glassflaske (500 ml) 

Plastflasker (2 stk) 1 liter  

prøvetakingsutstyr type mjk 780. 

Plastbeholder 10-20 liter  

Isopor ekse 

Adresseetikett 

Kjøleelementer  

Bestillingskjema  

 

 

5. Utførelse 

  

1. Alt av prøvetaknings utstyr skal rengjøres grundig før prøvetakningen gjennomføres. Dette 

gjelder også beholder prøven tas ifra. 

2. Prøvetaknings slange skal i beholderen der det er god turbulens og på en slik måte at 

delprøven tas på et vanndyp som tilsvarer 1/3 av totalt vanndyp.   

3. Det skal tas døgnprøve med prøvetakning hver time.   

4. Prøvetakningsmateriale blandes godt før prøvemateriale helles over i en glassflaske (500 ml) 

og en plastflaske (1 liter). Flasken merkes med Etter sil. Det skal også tas en prøve før sil. 

Prøven tas rett fra avløpet en plastflaske (1 liter) og merkes med Før sil. 

5. Når prøven er tatt sendes de inn til analyse. Oversikt over type analyse som skal tas sendes i 

sammen med prøven. Ark for type analyser som skal tas finnes i hylle på kontoret til 

kvalitetsleder. Prøven skal sendes med kjøleelementer i en isopor boks 

6. Merk kassen med adresseetikett til Eurofins Moss 

7. Prøvene skal tas med jevne mellomrom over året (se prøvetakningsplan). Planen henger opp 

på tavle kontor kvalitetsleder.   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nhomatogbio.no/
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Plassering av sugeslangen 

Sugeslangen bør plasseres slik at delprøven tas på et vanndyp som tilsvarer ca. 1/3 av totalt 

vanndyp ved minste vannføring. Åpningen på sugeslangen skal være orientert mot strømretningen 

og inntaksledningen skal festes godt i avløpsstrømmen for å hindre at den blir slått ut av stilling. 

Sugeslangen bør være så rett som mulig og ha en mest mulig loddrett føring fra 

prøvetakningspunktet og fram til prøvetakeren. (Se fig 1) 

 

 

 

 

 

Fig 1 plassering sugeslang  

 

Prøveuttak 

Prøven samles opp i en plastbeholder som rommer mellom 10-20 liter. Da prøven som skal analyseres 

for organisk materiale og nitrogenforbindelser må prøvematerialet oppbevares kaldt (1-5 ⁰C) i en 

kjøleboks under prøvetakningen. Prøven må i tillegg sendes av gårde samme dag og med 

kjøleelementer i transportboksen.  Det må gjennomføres god omblanding av prøvematerialet før dette 

helles over i flasker som beskrevet under.  

Prøvematerialet skal fylles i en stk.-glassflaske (500 ml) og 2 stk. plastflasker med stor rød kork med 

til sammen 1 liter pr flaske. (oversikt for hvilke flasker som skal brukes til hva er også tilgjengelig på 

kontoret kvalitetsleder) Prøven sendes til akkreditert laboratoriet med bestillingsskjema i 

transpostboksen (isoporeske). Ferdig utfylte bestillingskjema industrielt avløpsvann finnes i hylle 

prøvetakingsutstyr på kontoret til kvalitetsleder samt adresselapper. Skriv på dato for når prøven ble 

tatt ut og klokkeslett samt signatur. Prøven sendes til Eurofins avdeling Moss.  

 

Renhold og vedlikehold av prøvetakingsutstyret  

Prøvetakningssutsyret skal demonteres og rengjøres mellom hver prøvetakning. Dette inkluderer 

prøveglasset, sugeslange, kjøleboks der prøven samles opp i og stålmuggen som benyttes til 

oppsamling av prøve før sil. I tillegg må sugeslange byttes med jevne mellomrom.  

Alt utstyret må skures og skylles med vann og deretter settes til tørk før neste prøvetakning.  

I tillegg skal sump under sil vaskes en gang i mnd. og før hver prøvetaking 

Kjøleboks må også rengjøres regelmessig.  

 

 

 

 

 

http://www.nhomatogbio.no/
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6. Måleprogram  

 

 

a) Prøvetakingsutstyr 

Det skal benyttes et automatisk prøvetakingsutstyr type mjk 780. Prøvetakingsutstyret skal 

kontrolleres 1 gang i året der delprøvevolum skal vurderes. Resultatet dokumenteres i HACCP- 

kontroll og kalibrering av måleutstyr  

 

 

Kontroll av delprøvevolum: 

Start opp prøvetakeren manuelt 5 ganger og mål opp volumet av hver delprøve. Middelverdien av 

de 5 delprøvevolumene bør ikke være større enn ± 5% sammenlignet md det prøvetakeren er 

innstilt på.  

 

 

b) Prøvetakning  

Det tas delprøver hver time i ett døgn (tidsproposjonal blandeprøve). Mengde delprøve skal være 

større enn 50 ml og aller helst i område 50-80 ml. For å sikre et mest representativt prøveuttak skal 

prøven tas på produksjonsdager. Dette gjelder avløpsprøver både før og etter sil. Prøven skal tas 

minst 4 ganger i året og skal fordeles jevnt utover året. Tidspunkt for prøvetakningen er beskrevet 

i SKJ008- prøvetakningsplan Ytterøy   

 

c)Analyse 

Avløpsprøvene før sil skal analyseres for suspendert stoff (SS) Avløpsprøver etter sil skal 

analyseres for fett i vann, suspendert stoff (SS) og Biokjemisk oksygenforbruk BOF 5. Total 

Fosfor og Total Nitrogen 

 

d) Utregning og rapportering utslipp 

         

       Beregning av mengde BOF5 tonn som slippes ut fra anlegget pr år.  

       Utslippstillatelse for Ytterøya er 36 tonn BOF 5 (organisk stoff).  

       Analyserapport angir mengde BOF som mg/liter vann.  

 

      Konsesjonsgrense BOF 5 (mg)              =  Maks gjennomsnitts mengde BOF 5 (mg/l)  

      Total mengde vannforbruk pr år (liter) 

 

 

     Eksempel: 

 

      36 000 000 000 mg BOF 5   = 1440 mg/l  BOF 5  

      25 000 000 liter vann  

 

 

 

Ved avvik utover de gitte tillatelser på utslipp avløp skal dette avviksbehandles i det elektroniske 

datasystemet Landax. Dette gjelder avvik på SS og BOF 5.  

 

 

 

http://www.nhomatogbio.no/
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7 Henvisning 

 

Eksterne referanser  

 

Norsk vannrapport 182/20011 

 

Interne referanser  

 
Dokument Dok.nr. Navn 

Kvalitetshåndbok KHB006 

KHB010 

Anlegg 

Avviksbehandling 

Avviksperm PRO001 Avviksbehandling 

Landax  Elektronisk avvikssystem 

 

http://www.nhomatogbio.no/




 

Vedlegg nr. 2 - Flytskjema og prosessbeskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Slakting 

1. Inntransport fjørfe 

16.Slakteavfall 

3. Åpning av kylling  

 16.Slakteavfall 4. Kjøttkontroll 

5. Hygienekontroll 

6.Nedkjøling  

7.Nedskjæring 

 

16.Slakteavfall 

11. Marinade/krydder 10. Pakking  

12. Kjøl/frys  

13. Uttransport  

15. Brukt emballasje/avfall  

14. Emballasje   

 16.Slakteavfall 

9. Utbeining  8. Filetering  16.Slakteavfall 

16.Slakteavfall 

14.Emballasje  

10.1 Gassblanding    



Prosessbeskrivelse 

1. Inntransport av fjørfe – Bur losses av bil vha truck 

2. Uren sone - Slakting og ribbing av fjørfe i skoldekar, avfallsprodukter – blod, hode og fjør 

3. Ren sone- åpning av fjørfe.  

4. Kjøttkontroll. Personell på kjøttkontroll undersøker hvert enkelt dyr 

5. Manuell hygienekontroll av alle skrotter 

6. Nedkjøling i kjøletunell - ca. 2 timer  

7. Maskinell nedskjæring av skrotter til ulike stykningsdeler, avfall vingespisser, rygg, gomp 

8. Maskinell filetering, manuell trimming og kontroll av filet avfall skrog  

9. Maskinell utbeining av hele lår eller lårklubber, trimming og manuell kontroll av lårkjøtt- 

avfall bein, brusk  

10. Produkter går enten direkte til pakking i skål og tilsettes 10.1 gassblanding eller 

11. tilsettes marinade og eller krydder før pakking i skål, eske  

12. ferdig pakket produkter settes på kjølerom eller fryserom  

13. Utsending av produkter – transport lastebil 

14. Emballasje som skål, poser, film, pappesker 

15. Brukt emballasje fra nedskjæring og filetering, utbeining – plastposer  

16. Avfall fra fjørfe, blod, fjør, hode, innvoller, skrog, rygg, vingespisser, bein, brusk  

 

 



Vedlegg nr. 3- Innsatsstoffer 

 

1. Fjørfekjøtt 

2. Marinade (salt) 

3. Matolje  

4. Krydder  

5. Gass (CO2 og Nitrogen) 

6. Emballasje (plastposer, plastfilm, plastbeger, pappesker, absorbere) 



























Fra: Anita Evenstad[anita.evenstad@ytteroykylling.no]
Sendt: 03.02.2021 07:36:24
Til: Postmottak SFTL; Wæhre, Andreas
Kopi: Wæhre, Andreas
Tittel: VS: Søknad endring i utslippstillatelse Produksjonsmengde 

 
Hei
Vedlagt søknad om tillatelse til økt produksjonsmengde og 8 vedlegg
 
Med vennlig hilsen | Best Regards

Anita Evenstad 
Kvalitet og HMS leder 
Mobil +47 950 36 888
anita.evenstad@ytteroykylling.no
www.ytteroykylling.no
 

           

Y T T E R Ø Y   E R   EN   M E R K E V A R E   I   B E R I K A
www.berikafood.no

 
Se i vår produktkatalog
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