
1

Utslippstillatelser til settefiskanlegg 
– meget er forskjellig, men inni er vi like

Trondheim, 14. februar 2017
TEKSET - Innovasjon for settefisk

Tom N. Pedersen
Fylkesmannen i Hordaland



Mange blir tiltrukket av settefiskanleggene våre . .

Urensete utslipp på grunt vann kan føre til store ansamlinger av 
andefugler og andre sjøfugler.

2

Ærfugl utenfor settefiskanlegg Foto: Fylkesmannen i Hordaland
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De aller fleste 
settefiskanleggene 

ble etablert for 
mer enn 30 år 

siden. 
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Stor spredning i 
størrelse på 

anlegg. 
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Nyere og større 
anlegg har krav 
om rensing av 

utslippsvannet.
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Utslippstillatelser for 
settefiskanlegg - regelverket

• Forurensningsloven - § 7 og 11
• Forurensningsforskriften
• Naturmangfoldloven
• Settefiskanlegg håndteres som landbasert 

industri
• Fylkesmennene tildeler utslippstillatelser og 

fører tilsyn (kontroll)
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Typisk plassering av et settefiskanlegg-
tilgang til ferskvann har vært styrende for plassering. 
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Vilkår i tillatelsene

• Størrelse på tillatelsen 
• Miljøovervåking og miljøtilstand (miljømål)
• Plassering av utslipp
• Begrensning av utslipp - rensekrav
• Støy 
• Avfallshåndtering

Tilsyn på settefiskanlegg i Hordaland avdekket at 44% 
av anleggene fikk avvik som følge av brudd på  
vilkårene i utslippstillatelsen
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Avgrensning av  utslippstillatelsen

Først:  Antall sjøklar settefisk
Senere:  Produsert biomasse

Grense for fôrforbruk
Kombinasjon:  Antall fisk, biomasseproduksjon

og fôrforbruk
Nå: Utslippsstørrelse i tonn N, P og TOC
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Dokumentasjon av utslipp
Effekt på resipienten

NS9410 for matfiskanlegg
Mangler standard for settefiskanlegg
Overvåking av resipient skal være risikobasert

Måling av avløpsvann
Standard for avløpsanlegg regulert av 
Forurensningsforskriftens  § 13 og 14
Prøvetaking og kjemiske analyser

Beregning av utslipp
Biomasseregnskap



Beregning av utslipp
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Utslippets størrelse er et direkte resultat 
av hvor mye fôr som er brukt.

Oppdretter har nøyaktige tall på:
- Fôrforbruk
- Produsert mengde fisk
- Mengde dødfisk

Det eneste som mangler er å måle og 
analysere:
- Mengde slam
- Slammets innhold av N, P og TOC

Målet er at alle rapporteres via Altinn
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Egenrapportering settefiskanlegg

• Biomasseproduksjon
• Dødfiskproduksjon
• Fôrforbruk, og innhold av N, P og TOC
• Produsert slam, og innhold av N, P og 

TOC
• Energiforbruk
• Kjemikaliebruk
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Beregninger

• Totale utslipp av N, P og TOC
Kontroll av overholdelse av utslippsrammen i 
tillatelsen

• Spesifikke utslipp av N, P og TOC
Kontroll av renseeffekt, utslipp pr tonn fisk som 
er produsert.

(kan ev. gjøres automatisk i vår database



Her renses inntil 200 til 300 m3 vann pr minutt !
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Fiskeslam i ulike 
varianter
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Takk for oppmerksomheten
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