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Sjekkliste – rømming fra settefiskanlegg   
  

  
Generelle sjekkpunkt  Krever 

handling  
 

OK  Kommentar  

Foreligger det skisser/tegninger etc. 
av anlegget hvor kritiske punkt for 
rømming er markert?  

      

Foreligger det oppdaterte oversikter 
over avløpssystemet med tilhørende 
primær og sekundærsikringer?   

      

Er det utført risikokartlegging/vurdering 
og innført systematiske tiltak?  

      

Er det samsvar mellom 
risikokartlegging og beredskap?  

      

Ved nybygg /utvidelse:  
Blir lokalitet vurdert/omtalt i forhold til  
risiko for rømming (f. eks 
grunnforhold, rasfare, 
vannmengde/trykk)?  

      

Tas det hensyn til risiko for rømming 
under prosjektering av nytt og 
utvidelse av eksisterende anlegg?  

      

Tar en hensyn til rømmingsrisiko ved 
valg av materialer og tekniske 
løsninger?  

       

Har de ansatte nødvendige 
kvalifikasjoner for å unngå, eventuelt 
begrense en rømming?  

      

Gis det god opplæring i håndtering av 
utstyr og arbeidsoperasjoner?  

       

Blir nyansatte og vikarer fulgt opp?         

Er det gode rutiner for vedlikehold?        

         

         

Sjekkpunkt i vekstfasen         

Håndtering         

Er det installert dobbelsikring?        

Er det innført rutiner for håndtering av 
utstyr under arbeidsoperasjoner som 
vaksinering, sortering, etc?  

       

Er siler på riktig fastmontert/på plass?        

Har silene riktig lysåpning?        
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Unngås det bruk av løse slanger og 
rør?   

       

Er koblingene sikre og tette?         

Siler i ute og innekar         

Er det installert dobbelsikring?        

Er siler og rister fastmontert?         

Tåler siler og rister belastning (f. eks 
tapping av vann og dødfisk)?  

      

Har siler og rister riktig lysåpning?         

Er siler og rister uten sprekker og 
gliper?  

       

Er det innført rutiner få å sikre at siler 
ikke går tett?   

      

Dersom kar er påbygget, er siler 
oppdimensjonert?  

       

Har virksomheten overfløingssperre på 
inne og utekar?  

      

Er det installert alarmer som varsler 
vannstopp, nivåheving etc?  

      

Avløpssikring         

Er det installert dobbelsikring?        

Er avløpet fra dødfisksystem, sluker i 
gulv m.m. koblet inn på hovedavløp før 
dobbelsikring?  

      

Er det god merking av rør, 
koblingspunkt etc?  

       

Sjekkpunkt under leveranse         

Er det installert dobbelsikring?        

Blir utstyret kontrollert før leveranse?        

Virker valg av teknisk utstyr sikkert?          

Er arbeidsoperasjonene ved leveranse 
tilstrekkelig overvåket?  

      

Er det brukt back up løsninger?        

Blir utstyr, siler, rister sjekket før ny 
fisk kommer i karet?   

     

Er brygger/kaier/fortøyningspåler 
tilpasset brønnbåt?  

      

Er det godt samarbeid/koordinering 
med brønnbåt mannskap?   

       

  
 


