
Informasjon til allmenheten etter 
§12 i storulykkeforskriften

Til interessenter i Mowi Feed AS sitt nærområde

Formålet med dette dokumentet er å gjøre allmenheten kjent med vår virksomhet sett fra et sikkerhetsperspektiv
for naboer og nærområde. Dokumentet inneholder en beskrivelse av de aktiviteter og farlig stoff ved vår 
virksomhet som kan få konsekvenser for allmenheten i tilfelle en nød- eller ulykkessituasjon. I tillegg ønsker 
vi å informere om vårt arbeid med å

• redusere sannsynligheten for at slike hendelser skal oppstå
• redusere konsekvensene dersom en slik hendelse oppstår

Risikovurdering foretatt av eksternt firma viser at sannsynligheten for en større ulykke som kan ramme 
lokalbefolkningen er svært liten.

Storulykkeforskriften
Mowi Feed AS på Valsneset omfattes av Storulykkeforskriften. Melding og sikkerhetsrapport er oversendt 
til Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap i henhold til §6 og §9.

Mowi Feed AS omfattes av forskriftens bestemmelser på grunn av mengde naturgass. 

Naturgass er

H220  Ekstremt brannfarlig gass

Naturgass til Mowi Feed AS mottas fortrinnsvis via skip, men også via bil. Naturgassen lagres flytende under
trykk. Før bruk fordampes den til gass. 

• Naturgass brukes hos oss til oppvarming av steam og tørking av pellets. 
• Naturgass er luktfri, men før vi tar den inn i bygg tilsettes et illeluktende stoff som gjør oss i stand til å 

lukte eventuell lekkasje. 

• Naturgass er lettere enn luft så gassen vil gjerne stige, men hvordan den beveger seg vil være avhengig 
av vær og vind.

• Den danner eksplosiv atmosfære når mengden naturgass er 5-15% i luft.

Fare for storulykke  
Da naturgass er klassifisert som ekstremt brannfarlig er muligheten for en brann og/eller eksplosjon til stede. 

Tilknyttet anlegget er det temperaturdetektorer, trykkdetektorer, gassdetektorer, røykdetektorer og branndetektorer
som vil føre til alarm og automatisk nedstenging av anlegget dersom lekkasje detekteres. Detektorene er fail safe.
Det vil si at dersom det er feil på disse så vil de gi alarm om at noe er feil og følgende nedstengning av anlegget. 

Alle som handterer naturgass hos oss har praktisk og teoretisk opplæring. 

Vi har avtale med eksternt firma for vedlikehold av anlegget.

Faren for et stort utslipp av naturgass som kan medføre store konsekvenser er derfor ansett som svært liten. 

Beredskap
Mowi Feed AS på Valsneset har egen beredskapsstyrke og beredskapsplaner for å handtere uønskede hendelser
inkludert konsekvenser for 3. part, ytre miljø og samfunn. Øverst ansvarlig er Operational Director, Europe.
Denne styrken vil stå i kontakt med nød- og beredskapsetatene samt kommune, med sikte på å bekjempe 
storulykker og redusere virkningene av dem mest mulig.

Offentlige instanser har utarbeidet eksterne beredskapsplaner for å møte enhver virkning av storulykke utenfor
virksomhetens område.

Mowi Feed AS oppfordrer alle til å etterkomme alle instrukser og henstillinger fra innsatsledelsen ved en
eventuell storulykke.

Varsling
Ved uhell og ulykker varsles internt beredskapspersonell via varslingssystemet. Beredskapslaget utfører videre
varsling i tråd med beredskapsplanen. 

Beredskapsplaner og instrukser er utarbeidet på grunnlag av risikoanalyser som er utført ved Mowi Feed AS.

Det er politi som har ansvar og tillatelse til å varsle naboer og allmenheten. 

Informasjon
Mowi Feed AS er en del av Mowi ASA. Informasjon om Mowi ASA finnes på nettside www.mowi.com

Informasjon om tilsyn ved bedriften etter storulykkeforskriften kan innhentes fra Direktorat for samfunnssikkerhet
og beredskap.

Informasjon til allmenheten vil ligge tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Sikkerhetsrapport og ytterligere informasjon kan innhentes fra Mowi Feed AS.

Kontaktinformasjon: Claes Jonermark
Besøksadresse: Valsnesveien 260, 7165 Oksvoll
Mailadresse: claes.jonermark@mowi.com
Telefon: 21 56 28 52

Operational Director, Europe
Mowi Feed AS


