FMC Biopolymer AS, Vormedal

Informasjon til allmenheten om sikkerhetstiltak

Litt om fabrikken
Fabrikken startet med produksjon av tekstiler i 1926.
I 1959 ble fabrikken solgt og startet i 1961 med
produksjon av alginat som i dag stort sett leveres til
næringsmiddel - og legemiddelindustrien. Alginat
trekkes ut fra stortare som høstes langs norskekysten.
Fabrikken på Vormedal ble i november 2017 en del av
det amerikanske Dupont konsernet, noe som
innebærer at fabrikken vil få nytt navn innen kort tid.

FMC Biopolymer AS, Vormedal
➢
108 ansatte (+ lærlinger)
➢
45 mål tomt
➢
14 000 m2 bygningsmasse
➢
Alginatproduksjon til næringsmidler og
legemiddelindustrien

Lokal miljøpolitikk
FMC Biopolymer på Vormedal skal drive bærekraftig høsting og effektivt utnytte
råstoff og andre innsatsfaktorer gjennom kontinuerlig forbedring. Fabrikken skal drive
god overvåkning av prosess og utslipp, samt ha god rapportering av avvik med
tilhørende tiltak for kontinuerlig forbedring. Vi skal overholde regulatoriske krav
knyttet til vår virksomhet, samt arbeide systematisk gjennom kontinuerlig forbedring
for å redusere vår virksomhets påvirkning av hensyn til naboer og det ytre miljø.

FMC Biopolymer på Vormedal er en såkalt «Storulykkebedrift», der krav om melding i henhold til
Storulykkeforskriften § 6 nr. 1 er oversendt gjeldende tilsynsmyndighet (Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap). Direktoratet har ansvar for å føre tilsyn av storulykkevirksomheter og kan gi ytterligere informasjon
rundt dette.
Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over bestemte angitte mengder blir omfattet av
Storulykkeforskriften, og er pliktet til å arbeide systematisk for å forhindre at det oppstår en større ulykke med
kjemikalier.

Fabrikken på Vormedal har to kjemikalier som omfattes av Storulykkeforskriften. Dette gjelder Formalin og
Salpetersyre, som begge er helsefarlige ved innånding av konsentrasjoner over en gitt grenseverdi.
➢ Bedriften har et godt etablert beredskap (industrivern) som skal redusere skadevirkningene dersom en
ulykke skulle inntre. Beredskapen ved bedriften har jevnlige øvelser for å håndtere de hendelser som
kan oppstå.
➢ Fabrikken på Vormedal utfører et omfattende arbeid for å ivareta sikkerheten til ansatte, naboer og
virksomheten på en best mulig måte.
➢ Fabrikken har som målsetning å gjennomføre regelmessige informasjonsmøter med naboer.

Kontaktinformasjon:
FMC Biopolymer AS
Steinhaugveien 1
5545 Vormedal
Tlf.: 52 85 61 00
www.stortare.no

Beredskap/industrivern
FMC Biopolymer på Vormedal har et godt trent industrivern
som skal kunne håndtere de hendelser som kan oppstå,
på en god og trygg måte. Det er investert mye tid og
penger i utstyr og trening, slik at beredskapsgruppen skal
være klar dersom en hendelse eventuelt oppstår.
Industrivernet består av:

•
•
•
•
•
•
•

Beredskapsleder:
Brannvernleder:
Fagansvar kjemikalier:
Innsatsledere:
Innsatslag:
Orden og sikring:
Stab (støtte):

1 person
1 person
1 person
2 (+6) personer
7 personer
3 personer
9 personer

Ved en alvorlig hendelse med fare for personer i nærområdet vil politi besørge informasjon
gjennom varsling på telefon og vurdere evakuering. Fabrikkens industrivern vil vurdere situasjonen
frem til politi er på plass, og om nødvendig varsle de naboer som kan bli berørt. Naboer må i slike
situasjoner holde seg innendørs med dører og vinduer lukket frem til annen informasjon blir gitt.
Ved slike hendelser vil vi så snart som mulig oppdatere vår internettside, slik at allmenheten kan få
den informasjon som er nødvendig.

