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TIL ALLMENNHETEN  

 

Virksomheter som behandler større mengder farlige stoffer er underlagt «Forskrift om tiltak 

for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomheter der farlige 

kjemikalier forekommer» (Storulykkeforskriften). Forskriften pålegger bedriftene blant annet 

å informere naboer og allmennheten om situasjoner som kan oppstå ved virksomheten. Vår 

virksomhet er av en type og størrelse hvor denne forskriften gjelder. I tråd med vår policy, 

prinsipper og krav, satser virksomheten vår aktivt på helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet. Vi 

har som mål å minimalisere de miljø- og sikkerhetsmessige risiko som virksomheten 

representerer. Dette gjør vi ved å rette oppmerksomheten mot forhold som reduserer 

sannsynligheten for uønskede hendelser og begrenser konsekvensene av disse. I vårt 

ledelses- og kvalitetssikringssystem vektlegger vi kunnskap om risiko, en effektiv beredskap, 

identifisering av forbedringsbehov, registrering/oppfølging av uønskede hendelser og tiltak 

av forebyggende karakter. Virksomheten er sertifisert etter ISO:14001 og ISO:9001 

standardene. «Sikkerhetsrapporten 2017» med vedlegg er i henhold til §9 nr. 1, oversendt 

myndighetene ved Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). 

Vi vil med denne informasjonen gi deg som innbygger i Sunndal kommune noen generelle 

opplysninger om faren for ulykke, mulige virkninger og varslingsprosedyrer fra vår 

virksomhet. Informasjonen inneholder også opplysninger om hvordan du skal forholde deg 

dersom virksomheten vår rammes av hendelser som større utslipp eller brann. Vi anser vår 

plikt til informasjon til allmenheten som oppfylt, med denne redegjørelsen. 

Skulle dere ønske å se hele Sikkerhetsrapporten 2017, vil den kunne fås ved henvendelse til 

vårt kontor i Industrivegen 84.  

 

 

Torstein Ottem 

Sunndalsøra, 01.03.2018 
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VIRKSOMHETEN I INDUSTRIVEGEN 84 OG FLAGGNUTVEGEN 3 

Virksomheten ved Ottem Resirk er godkjent av offentlige myndigheter gjennom en 

virksomhetstillatelse (Miljødirektoratet) av 9.1.2014, sist endret 8.12.2015, og er gjenstand 

for regelmessige tilsyn fra myndighetene. Prosessanlegget i Industrivegen 84 har vært i drift 

siden 2012 og driften omfatter mottak, knusing/behandling og lagring av tørr elektrolyse-

relaterte materialer som skal tilbake i produksjonen ved Hydro Aluminium Sunndal. Vi har 

også lagervirksomhet i Flaggnutvegen 3 av materialer fra produksjonen ved Hydro. 

Materialene er eid av Hydro Sunndal. Per i dag er det 8 ansatte ved Ottem Resirk.  

 

POTENSIELLE ULYKKER KNYTTET TIL VIRKSOMHETEN 

Sannsynligheten for at brann eller eksplosjon oppstår i selve prosessen er minimal, da det 

ikke foreligger eksplosjon- eller større brannfarer i nærheten. Vårt sikkerhetsarbeid er derfor 

i stor grad rettet mot utslippsbegrensning og beredskap knyttet til utslipp i nært samarbeid 

med den lokale beredskapsetaten. Det samme gjelder for uvær og flom, hvor eventuelle 

forurensede vannmasser vil flyte mot elv og sjø. 

 

BEREDSKAP 

Bedriften har i samarbeid med Sunndal Brann- og Feiervesen utarbeidet beredskapsplaner 

for virkningene av storulykke som også vil involvere andre offentlige redningsetater, samt 

Industrivern ved Hydro Sunndal. For at de offentlige redningsetatene og bedriften skal 

fungere godt sammen og dermed kunne håndtere en eventuell ulykke på best mulig måte, 

vil det bli gjennomført beredskapsøvelser. 

 

FARLIGE GASSER 

Ved høye temperaturer kan det blant annet utvikles fluorgasser, som er helse- og 

miljøfarlige. Ved innånding av fluorholdige gasser må lege kontaktes på grunn av mulige 

komplikasjoner som kan oppstå inntil 2 døgn etter innåndingen. Vår drift opererer i 

temperaturer mellom 10-20°c, så sjansen for store gassutslipp er eventuelt knyttet til en 

større brann, og derfor vurdert til minimal. 

 

VARSLING AV BEFOLKNINGEN VED POTENSIELLE FARLIGE SITUASJONER 

Hvis det oppstår farlige situasjoner ved et av anleggene til Ottem Resirk, vil befolkningen bli 

varslet på den mest hensiktsmessige måten. Politiet vil lede innsatsarbeidet, og eventuell 

evakuering. Ved større uhell vil også informasjon bli sendt ut via radio; lokalt og på NRK. 

Avhengig av situasjonen, kan det bli nødvendig å foreta evakuering i enkelte områder.  
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Dersom en farlig situasjon skulle oppstå, hvordan skal du 

som nabo opptre?  

• Begi deg innendørs  

• Lukk dører, vinduer og steng alle lufteluker  

• Hold deg borte fra store glassflater i dører eller vinduer  

• Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politiet eller 

beredskapsgruppen direkte eller gjennom media.  

 

Ytterligere informasjon  

Dersom du har behov for ytterligere informasjon kan du ringe 

følgende på telefon nr. 71 69 20 00.  

Daglig leder     906 96 658 

eller  

HMSK-ansvarlig    919 08 112 

 

Vakttelefon Ottemgruppen:   414 27 032  

Vakttelefon Ottem Resirk AS:   919 03 536 

 

 

 

 

 

Denne informasjonen kan også lastes ned fra våre hjemmesider 

www.tottem.no 
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