Lovund, 14.07.2022

Beredskapsplaner for Nova Sea AS
Vega Sjøfarm søker om arealendring på Skogsholmen. I den anledning kreves det at aktuelle beredskapsplaner til selskapet
legges ved søknaden.
Nova Sea har 13 ulike beredskapsplaner, avhengig av hendelse. Disse er alle lagt inn i et elektronisk internkontrollsystem,
«Styringssystemet», for å sikre at alle medarbeidere har tilgang til planene (se figur 1). Styringssystemet er web-basert som
sikrer at alle brukere til enhver tid har oppdatert utgave.
Beredskapsplanenes innhold;
• formål med planen
•
hva (hvilken hendelse) den dekker
•
hvordan man skal forholde seg ved den aktuelle hendelsen
•
hvem som er ansvarlig for hva
•
når de ulike trinnene skal tas i bruk
• eventuelle aktuelle vedlegg
Beredskapsplanen er i stadig endring, hvor alle følger en felles mal der alle viser til en felles kontaktliste til bruk ved
beredskap. Denne listen inneholder navn og nummer til alle interne og eksterne kontakter som er viktige i
beredskapssituasjoner.
Beredskapsplanene er gjenstand for stadig revisjon for å sikre at planene er oppdatert og at kontaktdata som står beskrevet
er riktig. Dersom en beredskapsplan har vært i bruk vil man i etterkant evaluere den, for å se om den fungerer optimalt og
om det er mulig å forbedre den. Dato for siste revisjon av planen er vist både på oversikten og i den enkelte prosedyre. Hver
beredskapsplan/prosedyre har en navngitt person som er ansvarlig for at prosedyren er oppdatert.
Ved interne revisjoner og vernerunder på oppdrettsanleggene er beredskapsplaner et emne som ofte tas opp, for å sikre at
alle er klar over hvor man finner dem og hvordan de brukes. Planene er tilgjengelig for alle ansatte på web, og papir versjon
finnes på alle våre anlegg.
I tillegg til beredskapsplaner er det laget en prosedyre vedrørende opprettelse av kriseteam, aktuelt dersom det vurderes at
en situasjon tilsier at firmaets beredskapsplaner må tas i bruk. Denne prosedyren heter «Krisehåndtering», og angir hvem
som inngår i kriseteamet, når og hvor teamet skal samles, hvilke oppgaver som skal håndteres og hvordan man skal evaluere
arbeidet rundt beredskapen i etterkant.
Vi har gode erfaringer med våre beredskapsplaner. Det planlegges dessuten å gjennomføre praktiske øvelser i bruk av
beredskapsplanene minimum hvert år, dersom ingen reelle hendelser har ført til at de har vært i bruk det siste året.

Figur 1: Utsnitt av oversikt over beredskapsplaner i styringssystemet Landax hos Nova Sea.

Prosedyren for krisehåndtering og relevante beredskapsplaner ligger vedlagt søknaden.

Med vennlig hilsen
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