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Hjelp

 5 Prosess

Dokumenter skjult for andre enheter
ID Tittel ID Tittel
4365  Lasting, transport og mottak av rensefisk 5988  Rømming av fisk-gjenfangst

Åpne dokumenter
ID Tittel ID Tittel
5073  Ansvarsstruktur sikkerhetsstyringssystem

båter
4126  GlobalGAP-sertifikat, STIM AS.

4717  Arbeid be krivel e Drift controller 5494  GlobalGAP tatement, Ro tein AS

5820  Avfall håndtering Matfi k Fo en/Namdalen 2987  Ham terhjul / tak tenger og fuglenett

5845  Avfall håndtering Matfi k Frøya/Hitra 5063  IK/HMS handling plan Biologi

5746  Avfall håndtering, SalMar 3249  Implementering av GlobalG A P
tandarden i SalMar

4295  Avliving og destruksjon av fisk 3842  Inspeksjon og utbedring av nøter

4608  Avvik lus siste uke SalMar Farming 4378  Instruks arbeid i høyden

5276  Beslutningstre ved smoltdødelighet 2731  Klargjøring og returnering av
undervannslys

4521  Besøksinstruks biologisk produksjon 4122  Kommunikasjon med interessenter

5691  Biosikkerhet SalMar Farming 6368  Korona, Handlingsplan for lokalitet/
avdeling ved mistanke/påvist smitte av
Covid-19.

4896  Brukerhåndbok bobleanlegg i merd
(MidtNorsk-ringen)

6404  Korona, interne retningslinjer lovpålagte
helsekontroller, akuttbesøk og tilsyn

5175  Brukerhåndbok kulerekke egenprodusert 6373  Korona, tillegg til hygieneinstruks

4439  Båtanløp og biosikkerhet 6364  Korona, Tiltak ved påvist smitte på
lokalitet/avdeling

5476  Compliance declaration Åkerblå AS 5168  Kvartalsplan lus SalMar Farming

4915  Dødfisksystem 2959  Lasting og transport

6483  El-sikkerhet biologi 2740  Legging av kabel til merd veiledning

4509  EL-sikkerhet: EE-avfall - Rutiner for
behandling

3091  Levering av slaktefisk

4429  EL-sikkerhet: funksjonsbeskrivelse for
fagansvarlig - elektriske anlegg og
automasjon

5543  Levering av slaktefisk til mobil slakteenhet
på M/S Vikabas

4428  EL-sikkerhet: funksjonsbeskrivelse
sakkyndig personell

5458  Levering av slaktefisk til prosessfartøy

4379  EL-sikkerhet: Instruks for arbeid nær ved
spenningssatte deler

2534  Levering av smolt og yngel, Settefisk.

4381  EL-sikkerhet: instruks for arbeid på
frakoblet anlegg

3471  Lysbruk - Matfisk

4382  EL-sikkerhet: instruks for arbeid under
spenning

4722  Løpende oversikt smoltleveranser 2017

4793  El-sikkerhet: Instruks for industrimekaniker
med fagbrev og elektro i fagplan

4951  Løpende oversikt smoltleveranser 2018

4388  EL-sikkerhet: instruks for innleid personell 5413  Løpende oversikt smoltleveranser 2019

5039  EL-sikkerhet: instruks for kobling av
skjøteledning

5839  Løpende oversikt smoltleveranser 2020

4580  EL-sikkerhet: kvalifikasjonskrav for arbeid
med SalMars elektriske anlegg og elektrisk

6897  Løpende oversikt smoltleveranser 2021
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utstyr
4384  EL ikkerhet  rutine for bruk, til yn og

vedlikehold av AUS verktøy
2502  Medi infôring

4385  EL-sikkerhet: rutine for egenkontroll av
elektrisk anlegg og utstyr

3540  Miljø - overvåkning og registreringer

4396  EL-sikkerhet: rutine for erklæring om
samsvar

5745  Modell for antallsberegning, Settefisk.

4393  EL-sikkerhet: rutine for melding av el-faglig
arbeid

2738  Montering av undervannslys i merd

4415  EL ikkerhet  rutine for luttkontroll 4769  Montering og drift av lu e kjørt

4416  EL ikkerhet  rutine for penning etting av
deler av anlegg under bygging

4610  Møte truktur Matfi k

4420  EL-sikkerhet: rutine for
systemgjennomgang og revisjon innen
elektro og automasjon

4992  Målsettinger for settefiskproduksjon i
SalMar ASA

4421  EL-sikkerhet: rutine for utnevnelse av
ansvarlig for arbeid

4367  Offentlige tilsyn

4422  EL-sikkerhet: rutine for utvelgelse av
ansvarlig for drift av el-anlegg

4448  Oppfølging av ASC standarden i SalMar

4425  EL ikkerhet  rutine for vedlikehold av
Elvirk omhet regi teret

2748  Overføring av ut tyr mellom lokaliteter  til
utfylling

4414  EL-sikkerhet: rutine for å ivareta
sikkerheten ved arbeid i og drift av
elektriske anlegg

1865  Oversikt over interne revisorer

4427  EL-sikkerhet: rutine for årlig kontroll av
elektriske anlegg og utstyr

5024  Prøvetaking av Fisk - oppfølging av
miljøstoffer, antibiotika og fremmedstoffer

4394  EL-sikkerhet: rutine ved risikovurdering og
valg av arbeidsmetode

4753  Prøvetaking av Fôr, Faeces og Fisk -
oppfølging av kjemisk og biologisk
fôrkvalitet, samt fett /farge i fisk

4391  EL-sikkerhet: rutiner ved bruk av elektriske
måleinstrumenter

4844  Prøvetakingsplan fôr, faeces og fisk

4417  EL-sikkerhet: utforming av
internkontrollsystem for drift, vedlikehold
og kontroll av SalMars elektriske anlegg

3773  Referanse-prøveuttak for bedømmelse av
kvalitet (NS 9401)

4424  EL-sikkerhet: verneutstyr for bruk ved
arbeid i el-anlegg - krav og normer

4713  Registrering i Fishtalk og rapportering til
myndigheter

4387  EL-sikkerhetsplakaten 5711  Registreringsskjema undermålsfisk

3395  Elementanalyse - Følgeskjema for
innsendelse av skjellprøver, Matfisk.

4299  Renholdsplan Flåte MAL

3086  Elementanalyse - sporing av fisk, Biologi. 2497  Rutiner for bestilling av fôr

5658  Ensilasje- produksjon og håndtering 4369  Røkting av rensefisk

2965  Fortøyningsarbeid 6289  Sikkert vedlikehold på utstyr med
energitilførsel

2500  Fôr: Mottak, kontroll og reklamasjon 3799  Sjekkliste internkontrollrevisjon (IK
sjekkliste biologi)

2542  Fôring 4874  Soneavtale Nordmøre og Sør-Trøndelag

2974  Gjellescore AGD Skretting 2978  Statement rogn, AquaGen .

5037  GlobalGAP sjekkliste V5.4 og NON-GM
Norsk

5451  Tiltak fra Blålysrapport

4227  GlobalGAP-sertifikat Marine Harvest 4408  Trenging av fisk for lusebehandling med
IMM

4287  GlobalGAP-sertifikat, AquaGen. 4851  Utlegg av fortøyningssystem

4407  GlobalGAP-sertifikat, Nekton AS. 4939  Utslippstillatelser og miljøundersøkelser
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4272  GlobalGAP-sertifikat, Neptun Settefisk. 4356  Uttak av vannprøver for algeovervåkning

5160  GlobalGAP-sertifikat, Nordlaks Holding AS. 4311  Varslingsprosedyre tilbakekalling
 

 


