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Bakgrunn og mål
Bakgrunn
• Utslipp påvirker resipienten og kan påvirke driften
• Myndighetskrav varierer mellom fylkene
• Etterlyses tydeligere regelverk og standardiserte metoder for utslippskontroll og 

overvåking

Mål
• Undersøke mangler ved dagens system, med fokus på konsesjonssøknad (AP1), 

overvåking (AP1 og 2) og rapportering av utslipp (AP2)
• Foreslå tiltak for mer effektiv saksbehandling, økt forutsigbarhet, likebehandling 

av næringsaktørene og forbedret utslippskontroll (AP3)
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Søknadsinformasjon (AP1) - søknadsskjema
Hvilke elementer bør dokumenteres allerede på søknadstidspunktet og hvordan vil de bidra til bedre 
utslippskontroll og miljøovervåking?

Konsesjonssøknad (status  >>  forbedringer for utslippskontroll og miljøovervåking)
Ikke tilpasset landbasert og utdatert  >>  FAKS (enhetlig behandling/prosedyrer for alle fylkesk.) og Fdir
(innhold og digitalisering) jobber med dette
Omhandler laks/settefisk/ferskvann  >>  Inkludere andre arter/teknologi/sjøvann/ polykultur
Uklart dokumentasjonskrav  >>  Bør spesifiseres og detaljeres for å unngå forsinkelser/unødvendig 
byråkrati
Lite standardisert om KU og forundersøkelser  >>  Samtidig fokus på miljø (nye standarder) og drift (VK, 
strømforhold) som også brukes i oppfølging av tillatelsen
Mangelfullt om krav til driftsopplegg og anlegg (fører til spørsmål i etterkant)  >> Utslipp kan være 
avhengig av renseteknologi/-prosess. Tydeliggjøre og deles i 2 trinn med foreløpig godkjenning 
(planleggingsfase og prosjekteringsfase)? 
Uklart om utslipp og avbøtende tiltak  >>  Beskrive grunnlaget bedre (art/produksjon/fôr), klargjør 
avbøtende tiltak (rensing, desinfisering, sekundær produksjon) og fokus på gode strømmålinger (inntak 
og utslipp)
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Hvilke elementer kan bidra til forbedre miljøovervåkning av landbasert oppdrett generelt?
• Velg en god lokalitet – Hva er en god resipient? Viktig å kunne undersøke/dokumentere en 

resipients egnethet 
• En god beskrivelse av «baseline» - viktig å ha et godt utgangspunkt som senere undersøkelser 

skal måles mot
• Standardisering/protokoller/veiledere – Hvilke parametere skal måles/undersøkes og hvordan?
• Samsvar «før oppstart og under drift» - Hente inspirasjon fra (NS9410:2016) Miljøovervåking i 

sjø. Det som skal dokumenteres før oppstart henger sammen med hva som skal overvåkes 
underveis og gjøre etter samme «system». Bør dette i større grad knyttes sammen for utslipp 
fra landbasert også?

• Risikobasert- dvs. at dårlig tilstand «utløser» hyppigere oppfølgende undersøkelser

05.05.2022TEKSET 2022

Lovverket sier at utslipp skal være så små som mulig og resipienten skal tåle utslippet uten at den 
forringes

God utslippskontroll og hensiktsmessig miljøovervåkning skal sørge for at dette overholdes

Søknadsinformasjon (AP1) – forbedret miljøovervåking



• Er 4 uker med 
strømmåling tilstrekkelig?  

• For å vurdere innlagring 
og spredning må man 
modellere i tillegg til å 
måle strøm- hvordan skal 
dette gjøres?

• «Opplyse» om det er 
vannmessig kontakt 
mellom inntak og utslipp? 
Bør vel dokumenteres

Fra veileder

Strømforhold er svært viktig for en resipients egnethet - avgjør størrelse på «fotavtrykket» etter 
partikulært materiale på bunn og graden av fortynning for oppløst materiale. 

Søknadsinformasjon (AP1) – forbedret miljøovervåking
Eksempel 1
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En god beskrivelse av «baseline» viser en resipients egnethet og fungere som sammenlikningsgrunnlag 
for overvåkning
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• Klassifiseringsveilederne har flere 
kvalitetselementer (parametere som 
bestemmer tilstand) Hvilke skal brukes? 
Alle? Noen utvalgte? 

• Klassifisering i henhold til veileder har 
en god del krav til data for ulike 
kvalitetselementer– skal dette følges?

• Ofte hardbunn ved utslippspunkt for 
landbasert med utslipp til sjø?  
Utslippspunktet er nærmere land og 
grunnere enn sjøbasert. Hva da med 
alternative undersøkelser? NS-EN ISO 
16665 handler om bløtbunn

Fra veileder

Søknadsinformasjon (AP1) – forbedret miljøovervåking

Eksempel 2



• Tydelige dokumentasjonskrav
• Tilpasning til art/system
• Standardisering av metodikk/tilnærming

• Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet (sitat fra eiendomsmeglere). Fokus på å velge gode 
lokaliteter. Krever mer i forkant- vi tror det tjener alle på sikt

• «Gjenbruke» prinsippene fra annen overvåkning f.eks NS9410:2016 ). NS9410:2016 er 
risikobasert med en indre logikk. Det som skal dokumenteres på forhånd henger sammen med 
hva som skal overvåkes underveis og gjøre etter samme «system». 

• ……..men tilpasses særtrekk ved punktutslipp fra akvakultur (større fokus på hardbunn?)

• Standardisering av metodikk og utvikling av gode veiledere
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Søknadsinformasjon (AP1) - oppsummering



Overvåking og rapportering (AP2)

Gir dagens overvåking og rapportering et korrekt bilde av utslippene fra landbasert oppdrett?

Overvåkingskrav
Ikke standardisert overvåkingskrav i utslippstillatelsene
Varierer en del, spesielt mellom gamle/nye, små/store anlegg og ift. resipientens 
status/annen påvirkning
Hva er riktig nivå? 
Tilpasses punkutslipp?
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Overvåking og rapportering (AP2)
Gir dagens overvåking og rapportering et korrekt bilde av utslippene fra landbasert oppdrett?

Innrapporterte data
• Alle i Vestland skal rapportere basert på massebalanse-prinsippet
• Stor variasjon, hvorfor det? Lav prøvetakingsfrekvens av slam, ikke representative slamprøver, 

feil kvantifisering av slam o.l.
• Ofte flere avløpsstrømmer, blir disse fanget opp?
• Variasjon i renseteknologi, brukes best egnet teknologi?
• Loves det for mye på søknadstidspunktet?
• Selv de beste leverer ikke iht. utslippstillatelsen
• Er motivasjonen til å bli «best i klassen» tilstede?

>> Vi vet for lite om dynamikken. De innrapporterte dataene bør derfor behandles med varsomhet
>> Noen enkle grep kan bedre kvaliteten på dataene; standardisering av prøvepunkt, -tid og –frekvens 
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Utslippskontroll (AP3)

Hvilke prøvepunkt, parameter og analysemetoder vil sikre best mulig utslippskontroll?

Prøvetaking
Etablere prosedyrer og retningslinjer (gjerne se til liknende industri)
Identifisere representative prøvepunkt, hyppighet og sesongeffekter

Analysemetoder
Hvilke måleprinsipp/analysemetoder anvendes i dag?
Er de egnet for utslippskontroll? Bør det også overvåkes mtp. potensiell anvendelse?
Hvilke metoder er best egnet for standardisering?
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Skissere hovedprosjekt

Avdekke hvilke nye tiltak som kan føre til bedre resipientvurdering, miljøovervåking og 
utslippskontroll for å tilfredsstille nye krav og større landbasert produksjon.

Foreløpige spørsmål
Tilpasses EUs taksonomi?
Nye fremmedstoff og analysemetoder?
Nytt prosedyre- og rapporteringsregime?
Vil oppdrettstillatelser basert på maksimalt tillatt utslipp av N, P og TOC i større grad 
stimulere til egenforbedring og mer bærekraftig drift?
Bør det settes strengere krav til rensing for å møte fremtidige miljøutfordringer?
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