Naboinformasjon fra J.E. Ekornes AS
om sikkerhet og varsling
J. E. Ekornes AS skal være en sikker og god bedrift, for både ansatte og
nærområdet.
Ekornes tar arbeidet med sikkerhet svært alvorlig, både med tanke på egne ansatte og de
som bor og ferdes i våre omgivelser.
Vi ønsker å drive bedriften på en slik måte at vi ikke legger begrensninger på
annen aktivitet eller skader naturen i våre omgivelser. Vi bestreber oss på at
samfunnet skal ha tillit til oss, og vi ønsker å ha et godt forhold til våre naboer. Bedriftens
ledelse ønsker å vise åpenhet i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.
Formålet med denne informasjonsfolderen er å gjøre våre naboer kjent med vår virksomhet sett fra et sikkerhetsperspektiv.
Informasjonen omfatter:
–
–
–
–

Farlige stoffer
Situasjoner som kan representere en fare ( storulykke senarioer).
Beredskap
Varsling og opptreden

Om Ekornes
J.E. Ekornes AS
J.E.Ekornes AS er et selskap i Ekornes-konsernet og består av tre fabrikkanlegg i
Sykkylven; avdeling Ikornnes, avdeling Aure og avdeling Tynes.
Fabrikken på Ikornnes driver møbelproduksjon og er produksjonsmessig delt inn i fire
hovedområder: Stålbearbeiding, trebearbeiding, skumproduksjon og kundeordrestyrt
produksjon (hudstansing, søm, trekking/montasje).
Miljø
Produksjon av møbler på Ikornnes medfører at vi må håndtere store mengder råvarer og
biprodukter der noe av dette kan føre til forurensning.

Industrivernet er klare til å rykke ut på kort varsel.

Det kan forekomme akutte hendelser som er forurensende, som for eksempel brann og
kjemikalieutslipp. Bedriften har beredskap for så langt som mulig å unngå dette, og for å
håndtere uønskede hendelser på miljøsiden.
Bedriften har ingen konsesjonsbelagte utslipp.
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Storulykkeforskriften
J. E. Ekornes AS, Ikornnes omfattes av

«Forskrift av 1. juli 2005 om å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i
virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykke-forskriften)».
Forskriften gjelder for enhver landbasert virksomhet hvor det håndteres giftige eller på andre
måter farlige kjemikalier i slike mengder at det overstiger grensene som er fastsatt i forskriften.
Ekornes omfattes av denne forskriften på grunn av lagringskapasiteten for isocyanat
(Toluendiisocyanat (TDI) CAS 26471-62-5), som brukes i skumplast produksjonen
Ekornes har utarbeidet en sikkerhetsrapport for virksomheten i henhold til forskriftens
§9, denne er sendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Lensmannen
i Sykkylven og Sykkylven kommune. (kommunen har brukt rapporten i sin ROS analyse).
Rapport som er sendt Sykkylven kommune er tilgjengelig for gjennomsyn for offentligheten.
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Hos J. E. Ekornes AS brukes isocyanat (TDI) til produksjon av skumplast.
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risikoanalyser ved bedriften. Hensikten med analysene er å kartlegge farer for igjen å
kunne gjennomføre tiltak for å avverge hendelser, eller redusere konsekvensene av eventuelle hendelser. Analysene som er gjort viser at risikoen for at en storulykke vil ramme
folk i nabolaget, er svært liten.
Varsling om storulykker
På tross av høy sikkerhetsstandard ved Ekornes kan det oppstå uhell og ulykker.
Ekornes har oppdaterte beredskaps- og varslingsplaner, alarmer går til døgnkontinuerlig vakt (vaktmester / brannvakt / Industrivernmanskap). Disse varsler videre til politiet,
brannvern, myndigheter osv. alt etter hendelse og omfang. En overordnet beredskapsplan
er utarbeidet.
- Ved uhell, unormale hendelser og ulykker som kan påvirke befolkningen, vil det
bli gitt varsel fra politiet.
- I tilfelle en hendelse/ulykke bør allmennheten straks etterkomme instrukser,
råd og henstillinger som gis fra politi og redningstjenestene.
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