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OxyVison AS 

Er dagens rensekrav for landbasert 

oppdrett nødvendig av miljøhensyn? 

Asbjørn Bergheim

Oxyvision as
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Regelverk avløpsutslipp fra settefiskanlegg

o Settefiskanlegg blir behandlet som landbasert

industri iht. Forurensningsloven§7 og 11

o Fylkesmennene gir utslippstillatelse og fører tilsyn

(innhenting av dokumentasjon)

o I samsvar med tillatelser for øvrig industri, er nå

rammene i økende grad basert på utslippmengde

til resipient, mens utslippsrammene før 2010 – 15

var basert på produsert mengde fisk/tildelt fôrmengde/

krav til renseeffekt

o MEN det er betydelige forskjeller i rensekrav mellom

anleggene (bl.a. pga. tidspunkt for gitt tillatelse)
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Eksisterende rensekrav - eksempler

Utslippstillatelser tildelt 2008 - 2009  (Vestlandet):

o Produksjon 100 - 600 tonn/år (FTS)

o Rensekrav:
Organisk stoff (BOF5, TOC, KOF) min. 50 % red.

Partikler (SS) min. 70 %   “  

Dokumentasjon:

• Oppgaver over fiskeproduksjon/fôrforbruk

• Renseeffekt:

SS 12 prøver/år (innløp – utløp) 

Organisk stoff 4              “              “

• Ingen krav til oppgaver over slammengder og – analyser

(kun disponering – fortrinnsvis gjødsel/jordforbedring)

• Kartlegging av resipienttilstand hvert 5. år (iht. Nasjonal

standard)
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Eksisterende rensekrav - eksempler

Utslippstillatelser tildelt etter 2016 (Vestlandet):

o Produksjon 500 - 1200 tonn/år (FTS, RAS)

o Min. 70 % reduksjon av partikulært organisk stoff

o Øvre ramme for årlig utslipp av nitrogen, fosfor

og organisk stoff (TOC)

forts.
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Eksisterende rensekrav - eksempler

Utslippstillatelser tildelt etter 2016 (Vestlandet):

o Dokumentasjon (årlig):

Gjennomstrømningsanlegg (FTS):

Rapportere fiskeproduksjon/fôrforbruk og produsert

mengde slam (masseberegning basert på innhold av N, P og TOC)

RAS-anlegg:

Rapportere produksjon/fôrforbruk (som for FTS), inkludert

program for måling av vannkvalitet i anlegg og avløp

Disponering av slam

Resipienttilstand hvert 3. år (iht. Nasjonal standard)

forts.
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Dokumentasjon avløp - renseeffekt – slam
Anlegg med både gjennomstrømning (FTS) og RAS

Tillatelse:

Frode Mathisen,

Grieg Seafood
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Effekter i resipient

Rådgivende Biologer

v/Geir Helge Johnsen
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Effekter i resipient

Kartlegging av primær-

resipienter fra mindre anlegg

Vestlandet – Trøndelag,

de fleste uten avløpsrensing

Rådgivende Biologer

v/Geir Helge Johnsen
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Generell vurdering – behov avløpsrensing

o Kapasitet til primærresipient avgjørende

o Partikkelfjerning sentralt (enkel teknologi –

utnyttelse av ressurs – eliminerer miljøeffekt

ved utslipp)

o Øvrige rensetiltak utover mekanisk rensing lite 

aktuelt (uavhengig av anleggsstørrelse)

_  _  _

Erfaringer tyder på at sikreste metode for dokumentasjon av

utslippsmengde er tett prøvetaking av avløpsvann etter

rensing (Rådgivende Biologer)
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Takk til arrangør av TEKSET og tilhørere !


