
 

 

 

 

 

 

Nammo NAD AS  

 

Er lokalisert ved Astrup Gruve på Moshaugan, Løkken Verk,  

med det høyreiste gruvetårnet som et godt synlig landemerke    

i området.  

 

Nammo NAD utfører avhending av militær ammunisjon og 

eksplosiver i Astrup Gruve. Bedriften tar med det et 

samfunnsansvar for å tilintetgjøre utgått ammunisjon på en 

sikker og miljøvennlig måte. 

 

Gjenbruken av det nedlagte gruveanlegget er unikt, noe som er 

mulig på grunn av de spesielt harde bergartene som finnes i 

gruva, og som tåler belastningene fra sprengningene.  

 

Nammo NAD legger stor vekt på sikkerhet og trygghet for 
ansatte og nærmiljøet. 

 

INFORMASJON TIL ALLMENHETEN 2019 

 

Ved fare 

 

Om det skulle oppstå uønskede hendelser eller uhell, for eks. 

brann, kan veier i området bli sperret. Det vil i tilfelle være 

Politiet som håndterer slike situasjoner og det er derfor viktig at 

Politiets retningslinjer blir overholdt. 

 

Varsel 

Ved større uhell som kan påvirke nærmiljøet vil nærmere 

informasjon kunne bli gitt bl.a. gjennom NRK radio. 

 

Sikkerhetstiltak 

1. Opphold deg innendørs 

2. Lytt på radio for videre informasjon 

3. Forhold deg til den informasjon som blir gitt 

 

Forebygging av uhell 

 

Nammo NAD arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere 

risiko for uhell, og for å minimere konsekvensene for mennesker 

og miljø. 

 

Nammo NAD samarbeider med lokal Brann- og redningstjeneste 

og Politiet, for å redusere konsekvenser ved en hendelse, bl.a. 

gjennom brann- og redningsøvelser.  

 

 

Lover og forskrifter 

Nammo NAD sin drift er 

regulert gjennom lover, 

forskrifter og tillatelser fra 

ulike tilsynsmyndigheter.  

 

Nammo NAD har et 

innarbeidet internkontroll-

system som legger stor vekt 

på forebyggende Helse, Miljø 

og Sikkerhetsarbeid (HMS). 

 

Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) er kontroll-

organet overfor bedriften. 

 

Nammo NAD omfattes    

bl.a. av:  

Forskrift om tiltak for å 

forebygge og begrense 

konsekvensene av 

storulykker i virksomheter 

der farlige kjemikalier 

forekommer. 

(Storulykkesforskriften) 

 

Forskriften krever bl.a. at 

alle som bor i nærområdet 

skal informeres om 

virksomheten og hvilke tiltak 

som iverksettes ved 

eventuelle hendelser.  

 

Nammo NAD er sertifisert i 

henhold til NS-EN ISO 9001 

og NS-EN ISO 14001. 

Nærmere informasjon 

 

Ved behov for nærmere informasjon, kan du henvende deg til: 

 

Nammo NAD AS, Moshaugan 6, 7332 Løkken Verk 

Steven Fiksdal, Daglig leder 

Tlf.: 72 49 70 80 // 911 96 490 

 

Viktige telefonnumre 

110 Brann 

112  Politi 

113 Ambulanse 

 

02800 Politi (ikke akutt) 
72 49 51 00 Meldal kommune 


