
Vi skaper fremtiden

Det umuliges kunst
Hvordan dokumentere rensekrav og rensegrad for landbaserte oppdrettsanlegg

Øivind Skjevling
Nordlaks Smolt AS



Krav om rensing av avløpsvann

Eksempler med ulike krav om utslippskontroll:

• 1

• 2



Krav om rensing av avløpsvann



Tilnærminger for å tilfredsstille krav

1. Det tas vannprøver fra avløpsvannet før og etter filtrering(er)

– Fordrer målbare mengder med SS og organisk stoff i avløpsvannet

– Representativt prøveuttak (sjokking etc.)

– Tilpasset produksjonsnivå gjennom året (temperatur, biomasse, osv.)

2. Beregning av massebalanse

– Fòrkvalitet (tørrstoffinnhold, fordøyelse, etc.)

– Fòrfaktor

– Tørrstoff fra avløpsrensing

– ++++



Flytskjema



Avløpsvann



Avløpsvann



Måle og dokumentere
Beregning



Måle og dokumentere…

Hva gjør vi egentlig?

– Måler og analyserer fra vannprøver hvor SS og organisk materiale er 

fortynnet betraktelig – ofte under deteksjonsnivå.

– Usikkerhet i prøveuttak og analyser (15% usikkerhet på prøvesvar).

– Beregninger – lek med tall?

– Bruk av flokkuleringsmiddel – en ny faktor i avløpsmålingene

– Bruk av sjøvann i varmepumper – bidrar til SS i avløp (målt).



Avløpsrensing fungerer



Alternativ måling av rensegrad

• Resipient i fokus.

• Allerede en standard for 

gjennomføring.

• Resultat som kan gi en 

trend – overvåking over 

tid

• Er resipientens bæreevne 

grunnlaget for 

prosentkravet?



Er resipientens bæreevne grunnlaget for 
prosentkravet?



Avslutningsvis

• Vi er ikke i mot rensing, ønsker ikke å slippe ut mer SS og organisk materiale enn 

resipientens bæreevne.

• Men; stiller spørsmålstegn om bakgrunnen for kravet er det riktig.

– Hvor rensekrav er basert på forurensningsforskriften med vedlegg (EØS-avtalen Nr. 13: 

Rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder, med endring 

av direktiv 98/15/EF) som i hovedsak er en forordning innrettet for kommunale avløpssystemer –

målt mot personekvivalenter. 

• Ikke funnet en felles omforent metodikk for å imøtekomme dokumentasjon, noe 

som medfører at hvert anlegg har gjort en fortolkning som benyttes. Dette 

medfører at anleggene i realiteten ikke tilfredsstiller myndighetskravet tilstrekkelig 

og at vi kan få ulik tolkning av regelverket lokalt og mellom landsdelene (?). 
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