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 Sammendrag 

Driva Aquaculture AS har planlagt utbygging av et landbasert resirkulasjonsanlegg (RAS) i Oppdal ved 

Skoremsbrua ved Driva, 10 km sør for Oppdal, for oppdrett av inntil 3250 tonn norsk ørret (Salmo trutta) per 

år. I tillegg til eget stamfiskanlegg og produksjonsanlegg vil det bygges et lite slakteri i tilknytning til 

produksjonshallen. Estimert daglig slaktevolum vil ligge på mellom 70-75 tonn/uke. 

Norconsult AS er engasjert av Driva Aquaculture for å utarbeide søknad om tillatelse til virksomhet etter 

Forurensningsloven. Foreliggende rapport beskriver anlegget, renseløsninger, utslippskonsentrasjoner, 

miljøtilstand i resipienten og en risikovurdering med hensyn på utslipp.  

Det er planlagt samlet utslipp av avløpsvann fra RAS-anlegget og slakteriet gjennom to store 

infiltrasjonsbassenger, lokalisert ved vestbredden av Driva. Infiltrert avløpsvann vil følge grunnvannstrømmen 

mot Driva. Dimensjonerende vannmengder er 300 m3/dag, men kan øke noe om sommerhalvåret til 600 

m3/dag. Vannet vil ha følgende utslippskonsentrasjoner før infiltrasjon: 

• Tot-P: 3,3 mg/l 

• Tot-N: 35 mg/l 

• TSS: 10 mg/l 

• BOF: > 10 mg/l 

Selve renseløsningen tilknyttet anlegget gjør at det er forventet lave konsentrasjoner av næringsstoffer, 

organisk innhold, suspendert stoff og smittestoff i avløpsvannet. I tillegg vil selve infiltrasjonen utgjøre et ekstra 

rensetrinn, hvor det forventes høy retardasjon av samtlige parametere i avløpsvannet. Det er beregnet at ved 

en renseeffekt på 70 % for fosfor og 35 % for nitrogen gjennom infiltrasjonsløsningen vil det være ingen negativ 

påvirkning på resipienten. Faktisk rensegrad gjennom infiltrasjonen forventes å være høyere.  

For å dokumentere rensegrad og kontrollere at anleggsdriften ikke medfører negativ påvirkning av resipienten, 

planlegges det et omfattende overvåkingsprogram, der vannkvalitet vil overvåkes i buffertank før infiltrasjon, i 

grunnvannsbrønner nedstrøms infiltrasjonsarealene, og i tre stasjoner i Driva. I tillegg skal det gjøres årlige 

bunndyrs- og begroingsundersøkelser i Driva. Det foreslås ukentlig vannprøvetaking første driftsår. Deretter 

vil det gjøres vurderinger i forhold til hyppighet av prøvetakingen.  

Driva Aquaculture AS har planlagt et anlegg som i utgangspunktet utøver god rensing på avløpsvannet, da 

det er planlagt resirkulering av vannet i anlegget. Med den planlagte renseløsningen forventes det høy 

tilbakeholdelse og nedbrytning av samtlige kjemikalier/produkter som er i omløp i RAS-anlegget og stor grad 

av nedbrytning/tilbakeholdelse av kjemikalier i avløp fra slakteri. Utslippsanordningen med infiltrasjon i stedlige 

løsmasser utgjør en ekstra buffer i forhold til tilbakeholdelse og nedbrytning av organisk stoff, suspendert stoff, 

næringsstoffer og bakterier i avløpsvannet. Det vurderes at oppdrettsanlegget og slakteriet som er planlagt 

ikke vil medføre negativ effekt på resipienten Driva.  
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1 Bakgrunn og formål 

Driva Aquaculture AS planlegger utbygging av et landbasert resirkulasjonsanlegg (RAS) i Oppdal for oppdrett 

av inntil 3250 tonn norsk ørret (Salmo trutta) per år. Anlegget vil bruke moderne teknologi (BAT) for minimalt 

forbruk av vann og strøm, lavt miljøavtrykk og optimal fiskevelferd. I tillegg til eget stamfiskanlegg og 

produksjonsanlegg, vil det bygges et lite slakteri i tilknytning til produksjonshallen. Estimert slaktevolum vil 

ligge på mellom 70-75 tonn/uke med en slaktevekt på 3,5 kg. Anlegget er planlagt bygget på Skoremsbrua 

ved Driva, ca 8 km sør for Oppdal, og vil ha rundt 35 ansatte i full drift. 

Vannkilden vil være grunnvann, som er isolert mot eksterne smittekilder. Alt vann som går til utslipp renses og 

desinfiseres. Det vil være ett renseanlegg for prosessvann fra RAS-anlegget, og ett renseanlegg for vann fra 

slakteriet. Flytskjema er vist i Figur 1-1. De to utslippsstrømmene samles i en buffertank før vannet desinfiseres 

med ozon og ledes til infiltrasjon i grunnen via to infiltrasjonsbasseng. Fra infiltrasjonsbassengene følger det 

rensede vannet grunnvannsstrømmen ut til Driva.  

 

Figur 1-1: Overordnet flytskjema. 

Driva har status som nasjonalt laksevassdrag og det er derfor planlagt et anlegg med strenge føringer for 

utslipp til resipient. Aktivitetene som er planlagt skal ikke medføre negativ påvirkning på resipienten. Anlegget 

omfattes i utgangspunktet av forskrift om beskyttelse av laksebestander. Vedlagt denne rapporten følger et 

notat fra Sands Advokatfirma AS vedrørende aktivitetene som er planlagt og forskrift om nasjonale 

laksevassdrag (vedlegg 3d). 
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2 Lokalisering/ Områdebeskrivelse 

Produksjonsarealer og infiltrasjonsområder er planlagt etablert vest for Driva, omtrent 8 km. sør for Oppdal 

sentrum, på eiendommer med gnr/bnr: 44/1, 54/1, 55/5, 74/1, 75/1 og 77/2 i Oppdal kommune. Geografisk 

beliggenhet av området framgår av figur 2-1. Avmerkede arealer er i tråd med gjeldende reguleringsplan for 

området, planID 2016012 [1]. Det uthevede kartet er også vedlagt rapporten som vedlegg 1a for bedre 

lesbarhet.  

 

Figur 2-1: Oversikt over planlagt lokalisering av Driva Aquaculture. Det uthevede kartet viser planlagt lokalisering av 
produksjonsarealer, brønnareal og infiltrasjonsarealer (fra reg.plan 2016012) 

Det aktuelle området ligger på ei elveslette vest for Driva, på kotehøyde mellom ca. 510-530 (NN2000) [2]. 

Området er preget av spredt bebyggelse, jordbruk og utmark. Grunnvann forventes å følge terrenghelningen 

mot øst mot elva Driva, som renner fra sør mot nord ved omtrentlige kotehøyder 519-507 [2].  
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3 Produksjonsforhold  

3.1 Oppdrettsanlegg 

 Produksjonskapasitet og årlig planlagt produksjon 

Anleggets produksjonskapasitet og planlagte årlige produksjon er 3250 tonn norsk ørret (Salmo trutta). 

 Råvarer 

Den eneste råvaren som brukes i prosessen er fôr. 

Årlig forbruk av fôr ved normal drift: 3500 tonn, basert på fôrfaktor 1,05 og anleggets produksjonskapasitet. 

Fôret inneholder:  

• Nitrogen: 7,2 % 

• Fosfor: 1,0 %  

3.2 Slakteri 

 Produksjonskapasitet og årlig planlagt produksjon 

Anleggets produksjonskapasitet og planlagte årlige produksjon er 3250 tonn norsk ørret (Salmo trutta). Det 

planlegges drift ved slakteriet 4 dager pr uke.  

 Råvarer 

I slakteriet er det kun fisk som er råvare.  

3.3 Anlegg for energiproduksjon 

Det er ingen anlegg for energiproduksjon. Anlegget skal knyttes til offentlig strømnett. 

3.4 Deponi 

Det er ikke aktuelt med privat deponi tilknyttet driften. 
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4 Renseløsninger 

Det er planlagt ett renseanlegg for vann i RAS-anlegget, og ett renseanlegg for vann fra slakteriet. Utslippet 

fra begge komponentene vil samles i en buffertank. Vannet her vil gjennomgå en ekstra desinfeksjon (ozon) 

før det ledes til infiltrasjon i grunnen gjennom infiltrasjonsbasseng. Vannmengde fra RAS-anlegget vil være 

kontinuerlig, mens slakteriet planlegges å være i drift 4 dager/uke. Buffertanken sørger for et jevnt utslipp mht. 

vannmengde til infiltrasjon. 

4.1 Oppdrettsanlegg 

Oppdrettsanlegget er et landbasert resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg). For å sikre jevn tilførsel av nytt friskt 
vann vil ca. 1 % av det totale vannvolumet i anlegget skiftes ut daglig, mens resten resirkuleres. Alt vannet 
følger samme rensetrinn, men vannet som går til utslipp har et ekstra desinfeksjonsledd felles med vann fra 
slakteriet. 
 
Fisk benytter fôr og oksygen for å leve og vokse. Biproduktene fra denne produksjonen er hovedsakelig 
karbondioksid (CO2), ammoniakk (NH3) og slam. Slam produseres av fiskeavføring, ufordøyd fôr og rester fra 
mikrobiell aktivitet. Alt vann, både det som går til utslipp og det som resirkuleres i anlegget følger samme 
rensetrinn. I RAS-anlegget strippes CO2 i et biofilter, ammoniakk oksideres til nitrat (NO3

-) og nitrat 
denitrifiseres til nitrogengass (N2).  
 
RAS-anlegget vil gå kontinuerlig, og hele prosessen er nøye overvåket med sensorer for online-måling av 

nitrat, pH, redoks-potensial, TSS, løst oksygen, ozon, UV, salinitet og temperatur. Det forventes ikke 

variasjoner i kvaliteten på vannet som slippes ut. Ved vask av deler av RAS-anlegget føres vaskevannet til 

renseanlegget for slakteri, for å hindre kjemikalier inn i kretsen til fisken.  

Figur 4-1 viser et overordnet flytskjema og en kort beskrivelse av de ulike rensetrinnene i RAS-anlegget. For 

nærmere beskrivelse refereres det til leverandørens beskrivelse av renseprosessen, se vedlegg 3a. 
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Figur 4-1: Flytskjema rensetrinn RAS.                    

1. Denitrifikasjon: 

a. SBR-tanker er tanker hvor prosessvannet blandes med slam. Nitrat omdannes til 

nitrogengass, med slam som biprodukt. Etter blandingen skjer også første steg med 

sedimentasjon for å fjerne slam. 

2. Sedimentering og filtrering 

a. Videre sedimentering for å fjerne suspendert stoff som ikke ble fjernet ved sedimentering i 

første steg. 

b. Biofilter hvor det er videre fjerning av organisk stoff og stripping av CO2. 

c. Sandfilter for videre fjerning av organisk stoff. 

d. Sandfilter og ultrafiltrering: Tilsetting av flokkulant og videre filtrering for videre fjerning av 

suspendert stoff. 

3. Desinfeksjon 

a. Ozonering: for desinfeksjon 

b. UV-stråling: for desinfeksjon og ødeleggelse av eventuelt rest-ozon. 

4. Slam: Slam samles opp og transporteres vekk. 
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4.2 Slakteri 

Det planlegges et lite slakteri i tilknytning til RAS-anlegget. I slakteriet vil avskjær og blod gå direkte til ensilasje, 

mens slaktevann og vann fra vask og desinfeksjon går gjennom renseløsning for slakteri. Overordnet 

flytskjema for og kort beskrivelse av de ulike rensetrinnene i slakteriet er vist i Figur 4-2. 

 

Figur 4-2: Overordnet flytskjema renseløsning slakteri. 

1. Pumpesump for oppsamling av avløpsvann fra slakt/prosessering for pumping til filter. 

2. Beltefilter med poreåpning 500 eller 300 my, for filtrering av organisk materiale og nødvendig 

forbehandling før desinfeksjon.  

3. Flotasjonsanlegg for separering av olje/fett og partikler. Basert på prinsipp med dispergert luft under 

trykk. 

4. Desinfeksjon i egen tank med tilsats av klor eller maursyre (ev. begge deler). Desinfeksjon vil gjøres 

iht. krav i forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet. 

Statisk mikser sørger for homogen konsentrasjon av desinfeksjonsmiddel når vannet kommer til 

holdetank. Holdetank skal sørge for tilstrekkelig holdetid under korrekt dosering, før utslipp til resipient. 

Tanken er utstyrt med sensorikk for måling av redokspotensial (mål på restklor) og pH. 
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5 Forventet utslippsnivå og utslippsrater  

Det er utarbeidet et detaljert flytskjema som viser forventede strømmer inn og ut av RAS-anlegg og slakteri. 

Flytskjemaet er vist i Figur 5-1. Flytskjemaet er også lagt ved denne rapporten som vedlegg 2 for bedre 

lesbarhet.  

 

Figur 5-1: Detaljert flytskjema. 

5.1 Utslippsrate 

Driva Aquaculture ønsker en jevn tilførsel av friskt vann til RAS-anlegget, tilsvarende ca. 1 % av alt vann som 

er i omløp i anlegget. Ved normal drift vil det derfor være et utslipp på 250 m3/dag fra RAS-anlegg (7 dager i 

uka) og ca. 50 m3/dag fra slakteri (4 dager i uka), totalt 300 m3/dag ved dager med full drift. I sommerhalvåret 

(1.5-30.9) hvor det er høyere vannføring i resipienten, vil utslippet fra RAS-anlegget periodevis kunne øke noe, 

opp til 600 m3/dag. Økt utslippsrate vil fortrinnsvis skje om våren, og om høsten for å skifte ut en større andel 

vann i RAS-anlegget før og etter vinterhalvåret.   

Det forventes ikke store variasjoner i utslippet med tanke på rensegrad. RAS-anlegget har kapasitet til å rense 

vannet ved økt rate, og det er forventet samme utslippskonsentrasjoner uavhengig av utslippsvolum (se 

konsentrasjoner, kapittel 5.2.1). For å hindre stor variasjon i vannmengden som sendes til infiltrasjon vil det 

etableres en buffertank før infiltrasjonsløsningen. Buffertanken sikrer en jevn vannstrøm ut til 

infiltrasjonsbassenget/ene. 
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5.2 Utslippskonsentrasjoner 

 Utslipp fra RAS-anlegg 

Normalt utslippsvolum fra RAS-anlegget vil være 250 m3/døgn, men kan periodevis øke til 550 m3/døgn i 

kortere perioder i sommerhalvåret. Forventede utslippskonsentrasjoner er:  

• Total-Nitrogen: 35 mg/l 

• Total-Fosfor: 3,3 mg/l 

• TSS: 10 mg/l 

• KOF: < 100 mg/l 

• BOF: < 10 mg/l 

 Utslipp fra slakteri 

Utslippsvolum fra renseanlegg slakteri er 50 m3 pr driftsdøgn. Leverandør av renseanlegg for slakteriet har 

spesifisert følgende reduksjoner gjennom renseløsningen: 

• TSS: 80 % 

• KOF og BOF: 60-65 % 

• Fett: 90 %  

Det foreligger ingen erfaringstall med tanke på reduksjon av fosfor og nitrogen gjennom renseløsningen. Det 

forventes imidlertid lave konsentrasjoner av nitrogen og fosfor i avløpsvannet fra slakteriet, da næringsstoffene 

i hovedsak forventes å være i faststoff som vil samles til ensileringstanken.  

Det er ingen erfaringstall når det gjelder hvilke konsentrasjoner av TSS, KOF, BOF og fett som kan forventes 

i utslippsvannet, i det rensede avløpsvannet. I det videre antas det at konsentrasjoner av TSS, KOF, BOF 

Total-P og total-N i avløpsvann fra slakteri er lik forventet konsentrasjon i avløpsvann fra RAS-anlegget. 

Konsentrasjoner av næringsstoffer, TSS, KOF og BOF i avløpsvannet vil jevnlig overvåkes, for å sikre at tillatt 

utslippskonsentrasjoner ikke overstiges. I tillegg er holdetank ved utløpet fra slakteri utstyrt med sensorer for 

måling av pH og redokspotensial.  

Slakteriet vil være i drift 4 dager/uke. Anlegget vil vaskes ned etter hver produksjonsdag. 

 Samlet utslipp 

Forventede mengder fosfor og nitrogen fra RAS-anlegg og slakteri fremgår av Tabell 5-1 under. Tabellen angir 

konsentrasjoner av fosfor, nitrogen, BOF5 og TSS i buffertanken og utslipp i kg/dag og kg/år ved normal 

utslippsrate (Q = 300 m3/dag). 
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Tabell 5-1: Forventede utslippskonsentrasjoner av næringsstoffer, organisk innhold (BOF5) og suspendert stoff (TSS) i 
avløpsvann som samles i buffertank. Det er beregnet totalt utslipp av samtlige parametere pr dag og pr år ved normal 

utslippsrate (Q = 300 m3/dag). 

Utslippsnivåer avløpsvann  
til buffertank 

mg/l 

Totale utslippsverdier fra 
buffertank * 

kg/d Kg/år 

Total-N 35 10,5 3830 

Total-P 3,3 0,99 360 

BOF5 < 10  < 3 < 1095 

TSS 10 3 1095 
* Det forventes reduksjon av utslippskonsentrasjonene gjennom infiltrasjon, slik at faktiske mengder som når resipienten forventes å være 

lavere.  

Vannet fra buffertanken vil ledes diffust til resipient gjennom infiltrasjon i stedlige masser. Det forventes høy 

tilbakeholdelse av suspendert stoff, organisk materiale og næringsstoffer gjennom infiltrasjonsløsningen, slik 

at konsentrasjoner som når resipienten forventes å være langt lavere enn verdiene som er beskrevet i Tabell 

5-1. Beskrivelse av forventet rensegrad gjennom infiltrasjon og miljørisikovurdering av utslipp framgår av 

kapittel 8. 

5.3 Øvrige kjemikalier i driften 

I tillegg til renset vann med kvalitet som beskrevet over, vil følgende kjemikalier til tider være å finne i vannet 

som slippes ut. Hvor de aktuelle kjemikaliene er tenkt anvendt framgår av kapitlene 0 til 5.3.3. Merk at mengder 

er et estimat på hva som vil brukes. Faktiske mengde vil bli tilpasset behov i anlegget til enhver tid. 

Miljørisikovurdering av utslipp er gjort i kapittel 8. 

Aqui S 

Aqui-S brukes for sedasjon av fisk i forbindelse med håndtering (sortering, flytting, transport, stryking, 

vaksinering mm). Estimert forbruk er 20 liter en dag i uka.  

Natriumhypokloritt (NaOCl) 

Natriumhypokloritt vil benyttes for desinfeksjon av avdelinger i RAS-anlegget. Estimert forbruk er 96 kg/uke.  

Stoffet vil inngå i RAS-anlegget etter anvendelse.  

Natriumhydroksid (NaOH) 

Natriumhydroksid vil brukes for vasking av varmevekslere med CIP system. Estimert forbruk er 96 kg/uke. 

Kjemikalet vil inngå i RAS-anlegget etter anvendelse.  

Natrium bikarbonat (NaHCO3) 

Natrium bikarbonat vil tilsettes vannet i RAS-anlegget for pH-justering. Estimert forbruk er 1 tonn pr gang. 

Natrium bikarbonat og kalk vil brukes vekselvis, der natrium bikarbonat vil brukes primært.  

Kalk (CaCO3) 

Kalk vil tilsettes vannet i RAS-anlegget for pH-justering. Estimert forbruk er 0,5 tonn pr. gang. Kalk og natrium 

bikarbonat vil brukes vekselvis, der kalk vil brukes sekundært.  

Salt (NaCl) 

Salt vil tilsettes RAS-anlegget for å gi optimal saltholdighet i driftsvannet (1 ppt). 
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Natriumnitritt (NaNO2) 

Natriumnitritt vil benyttes for å sette i gang biofilter i RAS-anlegget. Stoffet vil i hovedsak anvendes én gang i 

oppstartsfasen. Estimert forbruk er 1000 kg.  

Ammoniumklorid (NH4Cl) 

Ammoniumklorid vil benyttes for å sette i gang biofilter i RAS-anlegget. Stoffet vil i hovedsak anvendes én 

gang i oppstartsfasen. Estimert forbruk er 1000 kg. 

Benzokain/Benzoak 

Benyttes for avlivning av fisk. Estimert forbruk 0,68 liter pr dag.  

Buffodine 

Benyttes som desinfeksjonsmiddel for fiske-egg. Estimert forbruk er 25 liter på en dag, 4 ganger pr år.  

Aquacen – Formaldehido (380 mg/ml) 

Skal brukes til parasittbehandling ved behov. Estimert forbruk er 250 liter på en dag, 8 ganger pr år.  

Kick start 

Brukes til vask av utstyr og produksjonsområder. Estimert forbruk er 40 liter, 50 ganger pr år (ukentlig).  

Halamid 

Desinfeksjon av utstyr og produksjonsområder. Estimert forbruk er 40 liter av en fortynnet løsning (10 til 20 

g/l), 50 ganger pr år (ukentlig). Halamid og Virkon S vil brukes vekselvis for desinfeksjon for å unngå resistens.  

Virkon S 

Brukes til desinfeksjon av utstyr og produksjonsområder. Estimert forbruk er 40 liter av en fortynnet løsning 

(10 g/l), 50 ganger pr år (ukentlig). Halamid og Virkon S vil brukes vekselvis for desinfeksjon for å unngå 

resistens.  

Aquades 

Brukes til desinfeksjon av utstyr og produksjonsarealer. Estimert forbruk er 40 liter, 50 ganger pr år (ukentlig).  

 Kjemikalier som går gjennom rensetrinn i oppdrettsanlegg 

Tabell 5-2 viser estimert forbruk av kjemikalier/produkter til daglig drift av oppdrettsanlegget. Kjemikaliene 

tilsettes RAS-anlegget og gjennomgår rensing i anlegget før vannet resirkuleres eller går til utslipp (250 

m3/dag – normal drift).  
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Tabell 5-2 Kjemikalier som tilføres RAS-anlegget 

Stoff Enhet Mengde  
(pr år) 

Bruksområde Forbruk 

Aqui-S liter/år 1 000 Til sedering av fisk ved  
behandling 

20 liter en dag pr 
uke 

Natriumhypokloritt (NaOCl) tonn/år 5 Desinfisering av avdelinger 96 kg/uke 

Natriumhydroksid (NaOH) tonn/år 5 1) Vasking av varmevekslere med 
CIP system 

96 kg/uke 

Natrium bikarbonat (NaHCO3) tonn/år 700 1) For pH-justering  1,5 tonn pr gang 

Kalk (CaCO3) tonn/år 50 1) For pH-justering  0,5 tonn pr gang 

Salt (NaCl) tonn/år 100 Gi saltholdighet i driftsvannet 250 kg/dag 

Natriumnitritt (NaNO2) tonn/år 1 For igangsetting biofilter Engangsforbruk 

Ammoniumklorid tonn/år 1 For igangsetting biofilter Engangsforbruk 

Salt (NaCl) tonn/år 100 For å gi saltholdighet i vann (1 ppt) 0,27 tonn pr dag 
1) NaHCO3 og CaCO3 vil ikke benyttes hver dag, og ikke samtidig. NaHCO3 vil brukes primært mens CaCO3 vil benyttes sekundært. 

Forbruk av kjemikaliene er estimert. 

 Kjemikalier fra oppdrettsanlegget som går til rensetrinn i renseanlegg slakteri 

Tabell 5-3 viser estimert forbruk av kjemikalier/produkter som er planlagt benyttet i daglig drift i 

oppdrettsanlegget, men som ledes i bypass til renseløsning for slakteri, før vannet går til samlet utslipp med 

vann fra RAS-anlegget.  

Tabell 5-3: Kjemikalier som benyttes i oppdrettsanlegget, men som ledes til renseløsning for slakteri 

Stoff Enhet Mengde  
(pr år) 

Bruksområde Forbruk 

Benzokain/benzoak liter/år 250 Til avliving av fisk 0,68 liter pr dag 

Buffodine liter/år 100 Desinfisering av rogn 25 liter 4 ganger pr år 

Aquacen formaldehido liter/år 2000 Parasittbehandling ved behov 250 liter 8 ganger pr år 

 Utslipp fra renseanlegg slakteri ved vask av RAS-anlegg og slakteri 

Slakteriet vil vaskes ned og desinfiseres hver dag, mens RAS-anlegget vil vaskes ned når et kar er tømt, ca. 

ukentlig. Vaskevann fra både slakteri og RAS-anlegg føres til renseanlegg for slakteri, før vannet går til samlet 

utslipp med vann fra RAS-anlegget. Produkter for nedvask og sterilisering er oppsummert i Tabell 5-4. 

Tabell 5-4: Vaske- og desinfeksjonsmidler til bruk i RAS-anlegg og slakteri. Kjemikaliene ledes til renseløsning for 
slakteri.  

Stoff Enhet Mengde  
(pr år) 

Bruksområde Forbruk 

Kick start liter/år 2000 Vask av utstyr og produksjonsområder 40 liter pr uke2) 

Halamid liter/år 20001) Desinfeksjon av utstyr og produksjonsområder 40 liter pr uke2) 

Virkon S liter/år 20001) Desinfeksjon av utstyr og produksjonsområder 40 liter pr uke2) 

Aquades liter/år 2000 Desinfeksjon av utstyr og produksjonsområder 
40 liter pr uke2) 

1) Fortynnet løsning 
2) Ukentlig forbruk RAS-anlegg og slakteri 
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 Kjemikalier uten utslipp 

Øvrige kjemikalier som inngår i driften av oppdrettsanlegg og slakteri fremgår av Tabell 5-5.Disse stoffene 

havner ikke i avløp.   

Tabell 5-5: Kjemikalier/produkter som inngår i daglig drift, men som ikke vil havne i avløp. 

Stoff Enhet Mengde  
(pr år) 

Bruksområde 

2047 avfetting industri liter/år 500 Rengjøring av deler på verksted. Brukes med oppsamler 

Diesel liter/år 5000 Nødstrømsaggregat.  

Motorolje liter/år 500 Nødstrømsaggregat 

Hydraulikk olje liter/år 100 Trucker 

Frostvæske (Glykol) liter/år 1000 Nødstrømsaggregat og frostsikring av ventiler 

Aceton liter/år 5 Verksted, brukes med oppsamler 

Gearolje liter/år 100 Trucker 

Universalfett liter/år 100 Div. nipler kjøretøy og produksjonsutstyr 

Maursyre liter/år 10 000 Til ensilering av kategori 2 og 3 avfall 

 

 Lagring av kjemikalier 

Diesel skal lagres på dobbeltvegget tank med oppsamling. Maursyre skal lagres innelåst med pallestabler med 

oppsamling. Øvrige kjemikaler/produkter skal lagres på fatstabler med oppsamler, i avlåst rom med avtrekk.  

5.4 Slam 

5.4.1.1 Slam fra RAS-anlegg 

Forventet slam-mengde ut fra RAS-anlegget er 1500 kg/d (tørrvekt). Type slambehandling for å øke 

tørrstoffinnholdet i slammet er enda ikke valgt, men alt slam vil lagres og kjøres bort. Det er foreløpig ikke 

inngått avtale med firma som kan håndtere dette.  

5.4.1.2 Slam fra renseanlegg slakteri 

Slam og avskjær fra renseanlegg slakteri går direkte til ensilering. Driva Aquaculture har inngått 

intensjonsavtale med firmaet Hordaför om å hente av slakteriavfall og slam fra filterflater i slakteri. 

5.4.1.3 Slam fra rensing av filterflate - infiltrasjonsbasseng 

Alt slam vil lagres og kjøres bort. Det er foreløpig ikke inngått avtale med firma som kan håndtere dette.  

5.5 Utslipp til luft 

Fra RAS-anlegget vil det med bakgrunn i årlig produsert biomasse slippes ut 7 tonn CO2/dag fra anlegget. 

Det forventes også at det fordamper 50 m3/dag med vann. 

5.6 Sanitæravløp 

Sanitært avløpsvann skal føres til kommunalt nett. Søknad om påslipp til kommunalt nett vil bli utarbeidet. 
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5.7 Støy 

Anlegget vil utformes og drives slik at det ikke oppstår urimelige støyplager for omgivelsene. Det er ikke 

forventet at anlegget vil lage støy. 

5.8 BAT – best available techniques 

Anlegget vil bygges i henhold til NS 9416:2013 [3]. Hele RAS-anlegget bygger på visjonen om at minst mulig 

vann skal føres til utslipp, og at vannet som går til utslipp ikke skal ha noen betydning for miljøet, og 

rensemetodene som brukes er kjente og velrenommerte.  

Miljørisikovurdering av utslipp er presentert i kapittel 8. 
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6 Lokale forhold 

Renset avløpsvann skal ledes til grunn via infiltrasjon. Det er planlagt to store infiltrasjonsbassenger nord for 

produksjonslokalene. Disse vil være i drift vekselvis. Renset avløpsvann vil infiltrere grunnen og følge 

grunnvannstrømmen mot Driva. 

Asplan Viak har tidligere undersøkt de stedlige løsmassene med georadar, sonderboringer og sjakting med 

gravemaskin med uttak av prøver for kornfordelingsanalyse [4]. Oversikt over utførte undersøkelser framgår 

av figur 6-1. Informasjon om grunnforhold og hydrogeologi i dette kapittelet er i hovedsak basert på 

undersøkelsene fra Asplan Viak. 

6.1 Historisk bruk/sannsynlighet for forurenset grunn 

Driva Aquaculture er planlagt etablert i et område som i dag hovedsakelig benyttes for jordbruk (beitedyr og 

grasproduksjon), skogdrift og rekreasjonsområde. Norconsult har vært i dialog med aktuelle grunneiere for en 

gjennomgang av historisk bruk av områdene og vurdering av sannsynligheten for forurenset grunn innenfor 

planområdet.  

De aktuelle eiendommene har i hovedsak vært benyttet til landbruksformål, med husdyrhold (sau) og 

grasproduksjon. Der produksjonsarealene er tenkt plassert har det vært et mindre grustak. Dette ble etablert 

etter flommen i 2003, og har vært i drift fram til d.d. Rett nord for infiltrasjonsområde 1 har det tidligere vært et 

stort sand- og grustak, som ble driftet av Statens vegvesen på 1970/80/90-tallet. Området er i dag benyttet 

som beiteareal for husdyr. Der infiltrasjonsområde 2 er planlagt etablert har det også vært et grustak fra 

gammelt av, men i nyere tid er området brukt som utmark.  

Basert på informasjon fra grunneiere og sjekk i databaser vurderes det som at det er liten sannsynlighet for at 

det skal være forurenset grunn innenfor planområdet. Det kan ha forekommet forurensning i forbindelse med 

søl fra landbruksmaskiner og fra gravemaskiner fra grustakene. Det anbefales derfor at det gjennomføres en 

orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse i forkant av oppstart byggearbeider, for å bekrefte/avkrefte 

forekomster av forurenset grunn innenfor områdene som skal bygges ut. 

6.2 Grunnforhold 

I følge løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser består grunnen av elve- og bekkeavsetning1 [13]. 

Det er dokumentert at løsmassene består av sand, grus og stein i mektighet fra 10 til 20 meter over fjell eller 

siltige lag. Basert på georadarmålingene forventes det at fjell ligger på 12-20 m dyp i området.  

6.3 Hydrogeologi 

I henhold til tidligere utførte georadarprofiler er grunnvann er registrert å ligge fra 1,5 til 9 m under terreng. Ved 

sjakting er grunnvann observert fra 2,8 til 3,9 meter under terreng [4]. 

Det er etablert fire peilebrønner (Pb 1-4) og to produksjonsbrønner (B1 og B2) i området, vist i figur 6-2. Figuren 

er også vist i vedlegg 1b for bedre lesbarhet. Figuren viser også kotekart for grunnvannstrøm, basert på peiling 

i brønnene. Ved produksjonsbrønnene blir grunnvannsmagasinet matet av Driva, og grunnvannet renner mot 

nord. Deretter svinger grunnvannstrømmen av mot øst og lengre mot nord blir elva matet av grunnvannet.  

 
1 Elve- og bekkeavsetning: Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er 
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet.  
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Figur 6-1 Oversikt over tidligere utførte undersøkelser i områder aktuelle for infiltrasjon av avløpsvann. P = georadarprofil; 
Sb = sonderboringer; Pb = peilebrønner og S = sjakter. Blå piler viser retning for georadarundersøkelser. Figuren er hentet 
fra rapport utarbeidet av Asplan Viak [4]. 
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Figur 6-2: Grunnvannsbrønner og grunnvannskoter ved brønnområdet og infiltrasjonsområde 1. Basert på målingene er 
det gjort antakelser om strømningsforhold ut fra infiltrasjonsområdene, vist som piler ut fra de brune arealene. Røde 
stiplede linjer i Driva indikerer øvre og nedre grense for utstrømming av grunnvann fra infiltrasjonsområdene. 

6.4 Permeabilitet og hydraulisk kapasitet 

Det er planlagt å infiltrere avløpsvann i grunnen gjennom to større infiltrasjonsbasseng, vist som 

infiltrasjonsområde 1 og 2 i figur 6-2. Basert på grunnundersøkelser utført av Asplan Viak er hydraulisk 
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ledningsevne (K-verdi) beregnet å være fra 5,3 x 10-4 til 9,11 x 10-3 m/sek, noe som betyr at de stedlige 

massene har svært god vannledningsevne [4].  

Utførte undersøkelser og kartdata er lagt til grunn for beregning av massenes hydrauliske kapasitet, Qmax 

[m3/d]: 

Qmax = K x M x I x L 

• K = massenes hydrauliske kapasitet [m/d]. Det er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig K-verdi for hvert 

av de to infiltrasjonsområdene 

• M = mektighet av det vannførende laget i utstrømningsområdet [m]. Gjennom sjakting er grunnvann 

observert fra 2,8 til 3,9 m under terreng. Det er tatt utgangspunkt i en tillatt økning av grunnvannsnivå 

med 2 m under infiltrasjonsbassengene.  

• I = gradient på grunnvannstrøm [m/m]. Det er tatt utgangspunkt i kotehøyde på observert 

grunnvannsnivå ifm. tidligere sjakting i hvert av infiltrasjonsbassengene og kotehøyde på Driva, avlest 

i kart.  

• L = Lengde på utstrømningsområdet 

Med utgangspunkt i disse verdiene er hydraulisk kapasitet (Qmax) beregnet som følger: 

• Infiltrasjonsbasseng 1: 945 m3/dag  

• Infiltrasjonsbasseng 2: 358 m3/dag 

Infiltrasjonsbasseng 2 har lavere hydraulisk kapasitet enn infiltrasjonsbasseng 1, dette skyldes at det er målt 

noe lavere K-verdi i massene i dette området. Men begge områdene kan ta imot og drenere vekk aktuell 

avløpsmengde ved normal drift (Q = 300 m3/døgn). Dersom det blir aktuelt med økt utslippsmengde (opp til Q 

= 600 m3/dag) i sommerhalvåret, har infiltrasjonsbasseng 1 kapasitet til å ta imot og drenere vekk aktuelt 

vannvolum. 

Ved normal drift vil de to bassengene brukes vekselvis, noe som tillater vedlikehold av filterflate i det bassenget 

som ikke er i bruk. I perioder med flom, f.eks. ved snøsmelting på våren, bør infiltrasjonsområde 1 benyttes, 

da dette området har større hydraulisk kapasitet og er mer robust i forhold til økning av grunnvannsspeilet. 

Eventuelt kan begge bassengene brukes samtidig i flomsituasjoner for å fordele avløpsvannet over et større 

areal. Peiling av grunnvannsnivå i brønner nedstrøms infiltrasjonsbassengene vil være avgjørende i forhold til 

vurderinger av hvorvidt begge bassengene bør benyttes.  

6.5 Utstrømningsområde 

Etter avløpsvannet er infiltrert, vil det følge grunnvannstrømmen mot Driva. Basert på grunnvannskotekartet 

er det gjort antakelser vedrørende strømningsforholdene ut fra infiltrasjonsbassengene, vist som piler ut fra 

infiltrasjonsområde 1 og 2 i figur 6-2. Basert på strømningsforholdene er det lagt inn grenser for antatt 

utstrømningsområde i Driva for infiltrert avløpsvann. Disse er vist som røde stiplede linjer i elva. Infiltrert 

avløpsvann vil renne ut i resipienten med grunnvannsstrømmen innenfor disse grensene.  

Lengde på utstrømningsområdet er i kart målt til å være omtrent 645 meter.  
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7 Miljøtilstand i resipient 

7.1 Innledning 

I tilknytning til søknad om utslippstillatelse for Driva Aquakultur er det i dette notatet gjort en vurdering av 

økologisk og kjemisk tilstanden i Driva på strekning Mågålaupet – Nisja. Notatet har også en noe mer detaljert 

gjennomgang av tilstanden for fisk.  

7.2 Vannområde og vannforekomst 

Driva ligger i vannområde Søre Nordmøre i Møre og Romsdal. Den berørte strekningen er vannforekomst 

Driva, Mågålaupet – Nisja (vannforekomst_ID: 109-281-R) og nedstrøms vannforekomster.   

7.3 Status for fiskebestanden i Driva på aktuell strekning 

 Status 

Driva har status som nasjonalt laksevassdrag. Elva har i over 40 år vært infisert av lakseparasitten 

Gyrodactylus salaris (heretter kalt gyro). Som følge av bekjempelsesplanen mot gyro er det bygget fiskesperre 

i elvas nedre deler for å hindre oppvandring av laks. Sjøørreten slippes forbi sperra, men antall sjøørret har 

vist en sterk nedadgående trend. Tallet på oppvandrende sjøørret er nå nede i om lag 155 individer årlig 

(Solem pers. medd.). Med tanke på at disse kan fordele seg på flere mil elv er det usikkert om det forekommer 

gytefisk innenfor tiltaksområde per dags dato. Imidlertid er strekningen historisk et svært godt og viktig 

gytestrekk.  

Driva har naturgitte forhold for høy fiskeproduksjon grunnet lav forekomst av lavproduktive områder. Lave 

forekomster av laks kan enkelt forklares med tilstedeværelse av gyro i vassdraget. De lave forekomstene av 

sjøørret har trolig mer sammensatte årsaker, der det er naturlig å peke på lakselus og høy beskatning [8]. 

Imidlertid er ikke alle årsakene knyttet til den sterke tilbakegangen av sjøørret kjent [10]. Bestanden av 

stasjonær ørret har fulgt samme mønster som sjøørreten, dvs. kraftig nedgang (Solem pers.medd.). 

Det er gjennomført ungfiskundersøkelser på et fastsatt stasjonsnett i perioden fra 2010 og frem til i dag. En av 

stasjonene ligger innenfor tiltaksområdet, mellom hengebru og utløpet av elva Vinstra (stasjon 30). En annen 

stasjon ligger i oppstrøms ende av tiltaksområdet, rett nedstrøms Båggåstrondveien (stasjon 30B). Stasjonene 

vises i Figur 7-3, samt i vedlegg 1c. 

Tettheten av årsyngel på stasjonen i nedre del av tiltaksområdet var i 2018 svært lav for ørret (tabell 7-1). 

Tetthet av eldre ørretunger var noe høyere, skjønnsmessig vurdert som liten-middels. Det ble ikke påvist 

årsyngel av laks, mens tetthet av eldre laksunger var lav. 

  



Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 

 
Utslipp fra landbasert oppdrettsanlegg og slakteri  
Oppdragsnr.: 5196379   Dokumentnr.: 01   Versjon: E01 

  

2020-01-13  |  Side 24 av 46 n:\519\63\5196379\5 arbeidsdokumenter\51 felles\rapporter til søknad\5196379-01-søknad utslippstillatelse_driva 
aquaculture_e01.docx 

 

 

Tabell 7-1. Ungfisktetthet av laks og ørret ved stasjoner i tiltaksområdet, høsten 2018. Data er hentet fra Robertsen m.fl, 

2019 [10]. 

Stasjon Estimert tetthet per 100 m2 

Laks Ørret Artshybrid 

0+ ≥1+ 0+ ≥1+ 0+ ≥1+ 

30 0,0 4,6 1,5 16,9 0,0 4,5 

30B 0,0 6,2 1,5 21,5 0,0 0,0 

 

Det er ingen klar trendutvikling i tetthetene av årsyngel i Driva fra 2002 og frem til i dag. I hele denne perioden 

har elva vært infisert av gyro (figur 7-1). Tetthetsdata av laks- og ørretparr fra 1977 viser ingen klar 

sammenheng med de senere år, men en klar nedgang sammenlignet med de eldste dataseriene 1977-1979 

(figur 7-2). 

Alle laksunger som ble fanget i 2018 var infisert av gyro [10]. 

 

Figur 7-1. Gjennomsnittlige tettheter av årsyngel av laks og ørret i Driva i perioden 2002, 2004, 2005 og 2010-2018. Figur 
hentet fra Robertsen m.fl. (2019) [10]. 
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Figur 7-2. Gjennomsnittlige tettheter av laks- og ørretparr (≥1+) i Driva fra 1977 og frem til i dag. Figur hentet fra Robertsen 

m.fl. (2019) [10]. 

 Vurderinger iht. Vannforskriften 

Klassifiseringssystemet for fisk i Veileder 02:2018 er mest anvendelig for vanlige bestander av innlandsfisk, 

men det foreligger grenseverdier også for ungfisk av anadrom laksefisk. Disse benyttes for mindre vassdrag 

der det ikke foreligger offisiell fangstatistikk eller er utført nasjonale vurderinger av bestandstilstanden. Det 

henvises for øvrig til et nasjonalt system for miljøkvalitetsnormer for laks. Klassifiseringen av laks i arbeidet 

med vannforskriften skal samordnes med kvalitetsnormen, men detaljene for dette er ikke klare i gjeldende 

veileder. For klassifisering av laksebestander henvises det derfor til Kvalitetsnormen for ville laksebestander. 

I klassifiseringen av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks inngår Driva som et av vassdragene [6]. 

I den klassifiseringen fremgår det at elementet «gytebestandsmål og høstingspotensial» har svært dårlig 

kvalitet, «genetisk integritet» har svært god/god tilstand og kvalitetsnormen derav er svært dårlig kvalitet (tabell 

7-2). 
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Tabell 7-2. Klassifisering av laksebestander er kvalitetsnorm for villaks varierer fra svært dårlig til svært god kvalitet for 
perioden 2010-2014. Grønn farge angir at kvalitetsnormen er nådd. Tabell er hentet fra Anon. (2017) [6]. 

 

Kunnskapsgrunnlaget for fisk på aktuell strekning er tilstrekkelig godt til at fisk kan benyttes som 

kvalitetselement i tilstandsklassifiseringen. Basert på Veileder 02:2018 sin beskrivelse av karakterisering av 

økologisk tilstand basert på fiskebestander, havner Driva i moderat tilstand [9]. Dette er den dårligste 

tilstandskategorien. Dette begrunnes med at laks og sjøørret, og sannsynligvis også stasjonær ørret, er 

redusert med mer enn 25-40 % sammenlignet med opprinnelig tilstand. 

 

Dersom «klassegrenser for økologisk tilstand i bekker og lavlandet med laksefisk» legges til grunn (kapittel 

6.3.6 i veileder 02:2018) for vurderinger av økologisk tilstand havner Driva i klassegrense «svært dårlig» . 
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7.4 Økologisk tilstand 

 Kort om klassifisering av tilstand 

Under begrepet økologisk tilstand inngår bl.a. biologiske kvalitetselementer (f.eks. fisk, bunndyr og 

begroingsalger), fysisk-kjemiske støtteparametere (f.eks. konsentrasjonen av totalt fosfor og totalt nitrogen) 

og eventuelle andre stoffer (bl.a. en rekke metaller) som ikke inngår i begrepet kjemisk tilstand. 

Hovedprinsippet i en samlet tilstandsvurdering er at det er tilstanden til det verste kvalitetselementet som 

styrer, men det er en del tilleggsregler som nyanserer dette prinsippet. Det henvises til veileder 02:2018 for 

nærmere detaljer om klassifiseringssystemet [9]. 

 Fysisk-kjemiske støtteparametere 

Basert på veileder 02:2018 kreves det for elv et gjennomsnitt av analyseresultatene fra minimum seks prøver 

fra vekstsesongen (mai til oktober) for å kunne sette den fysisk-kjemiske tilstanden [9]. I Vannmiljø ligger det i 

dag inne data for totalt nitrogen og totalt fosfor fra 1999 og 2002 på tre stasjoner for den aktuelle strekningen. 

Dette er et for gammelt grunnlag til å kunne sette dagens tilstand. Dersom man likevel legger disse datasettene 

til grunn viser tabell 7-3 at totalt fosfor var i svært god tilstand og totalt nitrogen var i god tilstand. Dette gir en 

samlet tilstandsvurdering basert på fysisk-kjemiske parametere som svært god, selv om nitrogen bare var i 

god tilstand. Dette skyldes at totalt nitrogen bare tas med i vurderingen dersom det er nitrogenbegrensing i 

vannforekomsten. Det er ikke tilstrekkelig med data om nitrogenforbindelser til å vurdere dette, men 

erfaringsmessig er det sjelden nitrogenbegrensning i denne type vannforekomster.  

I 2019 ble det tatt en vannprøve den 7. november 2019, der det blant annet ble analysert for totalt nitrogen og 

totalt fosfor. Fullstendig analyserapport fra laboratoriet er vedlagt denne rapporten som vedlegg 4a. Tabell 7-3 
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vises at denne enkeltprøven ligger i samme tilstandsklasse som prøvene fra 1999 og 2002. Resultatet kan 

ikke brukes til å fastsette den fysisk-kjemiske tilstanden, men resultatene indikerer likevel at det ikke har vært 

noe særlig endring fra 1999 frem til 2019 for disse to parameterne. 

Tabell 7-3. Verdier og fysisk-kjemisk tilstand i Driva, Mågålaupet – Nisja, basert på data i vannmiljø og én prøvetakning i 
2019. Grønn farge indikerer god tilstand og blå farge indikerer svært god tilstand.  

 År Total nitrogen - µg/l Total fosfor - µg/l 

1999 199 4,7 

2002 380 3,6 

2019 310* 2,7* 
*Enkeltprøve tatt 08.11.2019. 

 Biologiske kvalitetselementer 

Tidlig i oktober 2019 ble det tatt bunndyrsprøver og prøver av begroingsalger fra to stasjoner i Driva, en 

oppstrøms det forventede utstrømningsområdet for avløpsvann og en ved nedstrøms grense for 

utstrømningsområdet. Resultatet fra undersøkelsene er vist i vedlegg 4b. Analysene viser at begge disse 

kvalitetselementene er i svært god tilstand (tabell 7-4).  

 Samlet økologisk tilstand 

I Vann-nett er økologisk tilstand av Driva satt til svært dårlig. Med bakgrunn i fiskeundersøkelsene gjennomført 

av NINA i Driva fra 2010 frem til i 2018, samt «klassegrenser for økologisk tilstand i bekker og lavlandet med 

laksefisk» kan man også hevde at samlet økologisk tilstand er svært dårlig. Man har da lagt «verste-styrer-

prinsippet» til grunn.  

Det er likevel viktig å påpeke at selve vannkvaliteten i Driva på nevnte strekning er svært god basert på 

analyser av bunndyr og begroingsalger med støtte i verdier for totalt fosfor.  

Tabell 7-4. Økologisk tilstand i Driva 

  Tilstand med «klassegrenser for 

økologisk tilstand i bekker og 

lavlandet med laksefisk» 

Bunndyr Svært god 

Begroingsalger Svært god 

Fisk Svært dårlig 

Kjemisk-fysisk 

tilstand 

Svært god 

Samlet 

økologisk 

tilstand  

Svært dårlig 

7.5 Kjemisk tilstand 

Bak begrepet kjemisk tilstand ligger tilstanden til 45 miljøgifter listet opp i Vedlegg VIII.A i vannforskriften.  

Ifølge Vann-nett er den kjemiske tilstanden ukjent. Det skyldes at det frem til i dag ikke er analysert vannprøver 

som kan si noe om den kjemiske tilstanden i Driva på den aktuelle strekningen. 
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Figur 7-3 Oversikt over utført prøvetaking i regi av Norconsult (vannprøveuttak og stasjoner for bunndyrs- og 
begroingsundersøkelse), samt lokalisering av overvåkingsstasjoner for fisketelling (stasjon 30 og 30B), fra Vann-miljø.  

7.6 Sårbarhet for tilførsel av fosfor og nitrogen 

Miljømålet i vannforskriften er at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 

2021. Det er imidlertid ikke tillatt å forringe tilstanden til vannforekomster som har bedre tilstand en dette 

standard miljømålet.  

I en sårbarhetsvurdering for stoffer som kan påvirke vannkjemien er det naturlig å se bort fra fisk da 

hovedpåvirkningen her er lakselus og gyro.  
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For bunndyr, begroingsalger og totalt fosfor er tilstanden svært god. Tilstanden for totalt nitrogen er god. Etter 

vannforskriften er det dermed ikke tillatt å forringe tilstanden til dårligere enn dette.  

Den aktuelle vannforekomsten har vanntype R205. For denne vanntypen er grenseverdien mellom svært god 

og god for totalt fosfor på 8 µg/l. De oppgitte verdiene for totalt fosfor i Tabell 7-3 indikerer at det kan være en 

restkapasitet for mottak av totalt fosfor før man når grenseverdien mellom svært god og god. For totalt nitrogen 

er grenseverdien mellom god og moderat på 425 µg/l. De oppgitte verdiene for totalt nitrogen i Tabell 7-3 

indikerer at det også her kan være en restkapasitet for mottak av totalt nitrogen før man når grenseverdien 

mellom god og moderat.  

Det er usikkert om tilstandsklassen for bunndyr og begroingsalger vil endre seg dersom konsentrasjonen av 

nitrogen og fosfor øker. Det antas imidlertid at en markert økning av særlig fosfor kan gi utslag i samfunnet av 

begroingsalger og da muligens også tilstandsklassen for disse. Dette skyldes at dette biologiske 

kvalitetselementet ansees som mest sensitivt for endring i fosforkonsentrasjon.  

Samlet sett vurderes vannforekomsten som sårbar for ny tilførsel av næringsstoffer.  

Vannforekomsten må ansees som svært sårbar for all påvirkning som kan gi ytterligere negativ på virkning på 

fisk. Svakt økte konsentrasjoner av fosfor og nitrogen fra dagens nivå vurderes imidlertid ikke å påvirke fisk 

negativt.  

I vannforskriften omhandler §12 bestemmelser knyttet til ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst. Her 

åpnes det for at ny aktivitet kan tillates selv om tilstanden skulle endres fra svært god til god. I §12 gis det 

imidlertid en rekke vilkår som må tilfredsstilles. Videre er det offentlig myndighet som må gjøre disse 

vurderingene i sin saksbehandling.  
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8 Miljørisikovurdering 

8.1 Forventet renseeffekt infiltrasjon 

Renset avløpsvann skal ledes til grunn gjennom to store infiltrasjonsbassenger. Generelt fungerer 

jordinfiltrasjon meget godt som renseløsning for avløpsvann, forutsatt at infiltrasjonsløsningen er dimensjonert 

for de aktuelle vannmengdene som skal slippes ut, og løsmassene har tilstrekkelig vannledningsevne. Tabell 

8-1 viser forventet renseeffekt ved infiltrasjon i løsmasser, hentet fra VA-miljøblad nr. 59 [11]. Dataene er 

utarbeidet for lukkede infiltrasjonsanlegg for sanitæravløpsvann, og renseeffekt er avhengig av oppholdstid i 

umettet sone.  

Tabell 8-1: Forventet renseeffekt og utslippskonsentrasjon i lukkede infiltrasjonsanlegg [11]. 

Parameter Renseeffekt 

Fosfor (tot-P) > 90 % 1) 

Organisk stoff (BOF5) > 90 % 

Nitrogen (tot-N) 30 – 50 % 1) 

Bakterier (E. coli) 99,99 – 99,9999 % 2) 

1) Store lokale variasjoner, avhengig av løsmassenes sammensetning og mektighet 
2) 90 % = 1 log, 99 % = 2 log, 99,9 % = 3 log, ..osv .  

Som vist i Tabell 8-1, forventes høy tilbakeholdelse av næringsstoffer, organisk materiale og smittestoff ved 

infiltrasjon av totalavløpsvann i lukkede infiltrasjonsanlegg.  

I dette tilfellet er det planlagt å infiltrere renset avløpsvann i større åpne infiltrasjonsbassenger. Petter Jenssen 

m. flere (2006) beskriver forventet renseevne i åpne infiltrasjonsanlegg, basert på overvåkingsdata fra to store 

åpne infiltrasjonsanlegg for totalavløpsvann i Lesja og Setermoen, rapportert i VA-forsk 2006-06 [12]. Det er 

dokumentert > 80 % rensing for nitrogen, > 99 % rensing for fosfor og fra 62-96 % rensing for organisk 

materiale (løst organisk karbon) i anleggene. Begge anleggene ligger i breelvavsetninger, tilsvarende den 

typen som er dokumentert på infiltrasjonsområde 1 og 2. Umettet sone under anleggene er større enn hva 

som er tilfelle for infiltrasjonsarealene til Driva Aquaculture. Ved lavere Q enn Qmax vil imidlertid umettet sone 

være større enn hva som ble forutsatt i kapittel 6.4.  

Levetid av infiltrasjonsanlegg er ikke godt dokumentert, men forventes å avhenge av jordas 

fosforbindingskapasitet (jordmassene blir mettet med fosfor), og risiko for gjentetting av filterflaten med 

biofilm/organisk materiale. For vanlig sanitært avløpsvann er levetid av infiltrasjonsanlegg forventet å være > 

20 år. Begrensning i antall bruksår er hovedsakelig relatert til gjentetting og hydrauliske problemer grunnet 

oppstuvning av avløpsvann.  

Infiltrasjonsbassengene som er planlagt tilknyttet Driva Aquaculture vil brukes vekselvis for å kunne gjøre 

vedlikehold på filterflaten. Dette vil forhindre gjentetting og vil forlenge levetiden til infiltrasjonsbassengene. 

Overvåking av grunnvann i miljøbrønner nedstrøms infiltrasjonsbassengene vil være bestemmende i forhold 

til vurderinger av fosforbindingskapasiteten til stedlige løsmasser, og anleggets levetid med hensyn på 

renseeffekt. Forslag til overvåking i driftsfase framgår av kapittel 10. 

Basert på foreliggende dokumentasjon forventes det reduksjon av samtlige utslippsparametere i avløpsvannet 

gjennom infiltrasjonsløsningen. Det er imidlertid utfordrende i forkant å estimere forventet rensing av 

avløpsvannet gjennom infiltrasjonsløsningen. Som nevnt forventes det normalt høy tilbakeholdelse av 

næringsstoffer, organisk materiale og smittestoff gjennom infiltrasjon. Renseeffekten er imidlertid avhengig av 

oppholdstid, både i mettet og umettet sone.  
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Gjennom undersøkelsene som er utført av Asplan Viak er det vurdert at de stedlige løsmassene har svært høy 

vannledningsevne (k-verdi). Basert på tallene forventes det at avløpsvannet vil strømme ut i resipienten etter 

fra 10 til 50 timer etter infiltrasjon. Dette er relativt raskt og oppholdstid i umettet sone og i grunnvannet er 

begrenset. Tidligere forskning har imidlertid vist at høyest tilbakeholdelse av næringsstoffer, organisk materiale 

og smittestoff skjer øverst i profilet, rett under infiltrasjonsflaten. I de følgende kapitlene er det benyttet følgende 

konservative estimater for reduksjon av fosfor og nitrogen gjennom infiltrasjonsløsningen: 

• Fosfor: 70 % reduksjon 

• Nitrogen: 35 % reduksjon 

Estimatet er lavt sammenlignet med verdiene for forventet renseeffekt ved infiltrasjon, oppgitt i Tabell 8-1, og 

erfaringstallene for rensing i åpne infiltrasjonsbasseng. Men estimatet angir et minimum av rensing som må til 

for at avløpsvannet skal kunne møte krav til utslippskonsentrasjoner av næringsstoffer i Driva. Faktisk rensing 

forventes å være høyere.  

For å dokumentere anleggets påvirkning på Driva vil grunnvannet og resipienten overvåkes gjennom 

vannprøvetaking i grunnvannsbrønner nedstrøms infiltrasjonsarealene og vannprøvetaking i resipienten før 

og etter at anlegget tas i bruk. Forslag til overvåkingsprogram framgår av kapittel 10. 

8.2 Innblanding i resipienten 

Ved infiltrasjon vil avløpsvannet blande seg med grunnvannet og deretter følge grunnvannstrømmen mot 

resipienten. Det vil skje en fortynning både i grunnvannsmagasinet og i resipienten.  

 Grunnvann 

Årsnedbør ved Driva er ifølge NVE 848 mm/år. Nedbørsfeltet til utstrømningsområdet er i kart beregnet å være 

2041 daa2. Nedbørsfeltet består av: 

• 10 % spredt vegetert areal/fjell 

• 35 % hei/lyngmark 

• 32 % hogst/gjengroingsflater 

• 23 % dyrket mark 

Øverste halvdel av nedbørsfeltet er preget av bratt topografi og relativt høy andel avrenning. Lengre nede er 

topografien flatere og det forventes at en større andel av nedbøren vil infiltrere grunnen. Fra de vegeterte 

arealene vil fordampning være aktuelt i sommerhalvåret.  

Basert på disse faktorene forventes det at i gjennomsnitt vil 330 mm/år nedbør infiltrere grunnen og mate 

grunnvannet. Gjennomsnittlig grunnvannstrøm ut til resipienten i utstrømningsområdet blir da 1845 m3/dag 

(ikke medberegnet tilførsel av avløpsvann). Det er her ikke tatt hensyn til at Driva mater deler av 

grunnvannsmagasinet oppstrøms for infiltrasjonsområdene, da det forutsettes at matingen av magasinet skjer 

lengre sør, og avgrenses av bekken/oppkommet som ligger mellom brønnområdet og infiltrasjonsområde 1.  

Ved infiltrasjon av 300 m3 avløpsvann pr dag vil avløpsvannet utgjøre 14 % av den totale daglige 

grunnvannstrømmen ut til resipienten. 

 Driva 

Resipient for grunnvannstrøm er Driva. Det er hentet ut Nevina-rapport for Driva for nedstrøms grense for 

utstrømningsområdet [6]. Rapporten er vedlagt denne rapporten som vedlegg 3b. 
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Vannføringsdata ved middelvannføring, alminnelig lavvannsføring og lavvannsføring for vinterhalvåret (5-

persentil) er presentert i tabell 8-2 under. Tabellen viser også beregning av andel grunnvann (inkl. infiltrert 

avløpsvann), samt andel av kun avløpsvann av den totale vannføringen ved ulike vannføringsscenarioer. 

Tabell 8-2 Andel avløpsvann av total vannføring i Driva. Vannføringstallene er hentet fra NVE’s karttjeneste NEVINA [6] 

 Middelvannføring Lavvannsføring  

5-percentil (1.5-30.9) 

Lavvannsføring  

5-persentil (1.10-30.4.) 

Vannføring Driva 1 508 446 m3/dag 600 376 m3/dag 60 038 m3/dag 

Andel grunnvannstrøm, inkl. 

avløpsvann, Q = 300 m3/dag av 

total vannføring 

0,14 % 0,36 % 3,57 % 

Andel kun avløpsvann av total 

vannføring 

0,02 % 0,05 % 0,5 % 

8.3 Beregnet påvirkning på resipient – næringsstoffer 

Det er gjort en vurdering av påvirkning på resipient ut ifra forventede utslippskonsentrasjoner av fosfor og 

nitrogen i avløpsvann, som presentert i kapittel 5.2.3. 

Tabell 8-3 viser beregnede konsentrasjoner av næringsstoffer i grunnvann ved gjeldende rensekrav, basert 

på beregnet fortynning i grunnvannet. I tabellen er tatt hensyn til konservative verdier for rensing av avløpsvann 

gjennom infiltrasjon (nitrogen: 35 % rensing; fosfor: 70 % rensing).   

Tabell 8-3 Beregnede konsentrasjoner av nitrogen og fosfor i grunnvannet nedstrøms infiltrasjonsbassengene. Det er tatt 
hensyn til reduksjon av næringsstoffene (70 % rensing for fosfor og 35 % rensing for nitrogen) gjennom 
infiltrasjonsløsningen.  

Parameter Konsentrasjoner i grunnvannet  

(Q = 300 m3/d) 

Nitrogen 3,25 mg/l 

Fosfor 0,14 mg/l 

Grunnvannet vil strømme ut i Driva. Det er gjort beregning av påvirkning på resipienten med hensyn på 

fosfor og nitrogen. Resultatet er vist i Tabell 8-4 som viser totalkonsentrasjonen av næringsstoffer i elva, hvor 

tilførte mengder i avløpsvannet er addert til konsentrasjoner som er målt i Driva, gjennom vannprøvetaking 

utført i 2019 (analyserapport ligger som vedlegg 4a). I tabellen er det tatt utgangspunkt i konservative tall for 

rensing av avløpsvannet gjennom infiltrasjon (nitrogen: 35 % rensing; fosfor: 70 % rensing). Resultatene er 

fargekodet i henhold til klasser for næringsstoffer i elv [9]:  

Svært god God Moderat Dårlig Svært dårlig 
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Tabell 8-4 Beregnede konsentrasjoner av nitrogen og fosfor innenfor utstrømningsområdet i Driva. Det er beregnet 35 % 
reduksjon av nitrogen og 70 % reduksjon av fosfor i avløpsvannet gjennom infiltrasjon. Konsentrasjonene i resipienten er 
beregnet ved normalsituasjon (Q = 300 m3/døgn) og ved periodevis økt vannføring sommerhalvåret (opp til Q = 600 
m3/døgn), og er beregnet for ulike vannføringsscenarioer.  

  Middelvannføring 
Lavvannsføring  
5-percentil (1.5.-30.9) 

Lavvannsføring  
5-persentil (1.10-30.4.) 

Konsentrasjon 
målt i Driva 

Nitrogen – 
normalsituasjon 
Q = 300 m3/d 

315 µg/l 321 µg/l 424 µg/l 310 µg/l 

Nitrogen – ved 
økt utslippsrate 
Q = 600 m3/d 

319 µg/l 333 µg/l -1) 310 µg/l 

Fosfor – 
normalsituasjon 
Q = 300 m3/d 

2,9 µg/l 3,2 µg/l 7,6 µg/l 2,7 µg/l 

Fosfor – ved økt 
utslippsrate  
Q = 600 m3/d 

3,1 µg/l 3,7 µg/l -1) 2,7 µg/l 

1) utslippsrate på 600 m3/dag vil ikke være aktuelt i vinterhalvåret.  

Som det framgår Tabell 8-4 er det ikke forventet at utslipp av renset avløpsvann fra Driva Aquaculture vil 

medføre negativ påvirkning på resipienten, hverken ved middelvannføring eller ved lavvannsføring. I 

sommerhalvåret kan utslippsrate øke til opp til 600 m3/dag i kortere perioder. Økt utslippsrate i 

sommerhalvåret vil ikke ha noen negativ påvirkning på resipienten.  

I Tabell 8-4 viser at Driva Aquaculture er avhengig av at det oppnås en viss renseeffekt av avløpsvannet 

gjennom infiltrasjon (> 35 % reduksjon av nitrogen og > 70 % reduksjon av fosfor) for å unngå negativ 

påvirkning på resipienten. Det vil etableres grunnvannsbrønner (miljøbrønner) nedstrøms 

infiltrasjonsarealene for å dokumentere at konsentrasjoner av næringsstoffer i grunnvannet er akseptable i 

forhold til påvirkning på resipienten. Forslag til overvåkingsprogram er presentert i kapittel 10. 

8.4 Påvirkning på resipient – øvrige kjemikalier  

Som beskrevet i kapittel 5.3 er det planlagt å bruke ulike kjemikalier for håndtering av fisk og for rensing av 

kar og utstyr. Alle kjemikaliene er godkjent for bruk til Aquakultur. Sikkerhetsdatablader for aktuelle kjemikalier 

er gjennomgått og risiko for uakseptabel påvirkning på resipient er vurdert.  

 Kjemikalier til behandling i RAS-anlegget 

Aqui S 

Aqui S kan gi irritasjon ved oralt inntak eller ved hud- og øyekontakt og kan forårsake organskade ved hyppig 

inntak. Det er lav risiko for bioakkumulering. Stoffet har lav generell toksisitet, men ved konsentrerte utslipp til 

vann kan Aqui-S være skadelig for vannlevende organismer. Virkestoffet isoeguenol anses som lett 

nedbrytbart i vann. Virkestoffet polysorbat 80 brytes ned langsommere, men anses å ha akseptabel 

miljøpåvirkning hvis benyttet i henhold til produktinformasjonen. 

Risiko ved bruk av Aqui S er knyttet til bruk/håndtering og ved utslipp til resipient. Stoffet vil lagres på fatstabler 

med oppsamling, i avlåst rom med avtrekk. Korrekt verneutstyr skal brukes ved håndtering av stoffet. 
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Utilsiktede utslipp skal ikke forekomme. Aqui S vil gå inn i RAS-anlegget etter forbruk, og det forventes derfor 

at stoffet ikke benyttes i slike mengder at det medfører negative konsekvenser for produksjonsforholdene. Det 

forventes at restkonsentrasjoner behandles fullstendig i renseteknologien for RAS-anlegget, eller fortynnes 

tilstrekkelig slik at produksjonen ikke påvirkes av resirkulert vann. Ved den bruken som er forespeilet forventes 

det ingen negativ påvirkning på resipienten.  

Natriumhypokloritt (NaOCl) 

Natriumhypokloritt vil brukes for desinfeksjon av RAS-anlegg. Produktet er etsende og kan forårsake alvorlige 

etseskader på hud og øyne. Stoffet er meget giftig med langtidsvirkning for liv i vann. Natriumhypokloritt er 

biologisk nett nedbrytbart og forventes å ikke bioakkumulere.  

Risiko ved bruk av natriumhypokloritt er knyttet til bruk/håndtering og ved utslipp til resipient. Produktet vil 

lagres på fatstabler med oppsamling i avlåst rom med avtrekk. Korrekt verneutstyr skal brukes ved håndtering 

av stoffet. Utilsiktede utslipp skal ikke forekomme.  

Kjemikalet vil gå inn i RAS-anlegget etter forbruk, og det forventes derfor at stoffet ikke benyttes i slike mengder 

at det medfører negative konsekvenser for produksjonsforholdene. Det forventes at restkonsentrasjoner 

behandles fullstendig i renseteknologien for RAS-anlegget, eller fortynnes tilstrekkelig slik at produksjonen 

ikke påvirkes av resirkulert vann. Ved den bruken som er forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på 

resipienten.  

Natriumhydroksid (NaOH) 

Natriumhydroksid vil benyttes for vask av varmevekslere med CIP system i RAS-anlegget. Produktet er 

etsende og kan forårsake alvorlige etseskader på hud og øyne. Stoffet er giftig i høye konsentrasjoner, men 

er ikke klassifisert som farlig for vannmiljøet.  

Risiko ved bruk av natriumhydroksid er hovedsakelig assosiert ved bruk og ved konsentrerte utslipp. Produktet 

vil lagres på fatstabler med oppsamling, i avlåst rom med avtrekk. Korrekt verneutstyr skal benyttes ved 

håndtering av stoffet. Utilsiktede utslipp skal ikke forekomme.  

Kjemikalet vil gå inn i RAS-anlegget etter forbruk, og det forventes derfor at stoffet ikke benyttes i slike mengder 

at det medfører negative konsekvenser for produksjonsforholdene. Det forventes at restkonsentrasjoner 

behandles fullstendig i renseteknologien for RAS-anlegget, eller fortynnes tilstrekkelig slik at produksjonen 

ikke påvirkes av resirkulert vann. Ved den bruken som er forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på 

resipienten.  

Natrium bikarbonat (NaHCO3) 

Natrium bikarbonat vil tilsettes vannet i RAS-anlegget for pH-justering. Det er få eller ingen helsefarer 

forbundet med riktig bruk av stoffet. Dokumenterte skadevirkninger gjelder irritasjon av luftveiene, 

hudirritasjon, irritasjon av øynene og irritasjon av spiserør. Det forventes ingen alvorlige skader på jord- eller 

vannhabitater.  

Natrium bikarbonat vil lagres i eget lager. Korrekt verneutstyr skal benyttes ved håndtering av stoffet. 

Utilsiktede utslipp skal ikke forekomme.  

Natrium bikarbonat vil gå inn i RAS-anlegget etter forbruk, og det forventes derfor at stoffet ikke benyttes i slike 

mengder at det medfører negative konsekvenser for produksjonsforholdene. Det forventes at 

restkonsentrasjoner behandles fullstendig i renseteknologien for RAS-anlegget, eller fortynnes tilstrekkelig slik 

at produksjonen ikke påvirkes av resirkulert vann. Ved den bruken som er forespeilet forventes det ingen 

negativ påvirkning på resipienten.  
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Kalk (CaCO3) 

Kalk vil tilsettes vannet i RAS-anlegget for pH-justering. Det er få eller ingen helsefarer forbundet med riktig 

bruk av stoffet. Dokumenterte skadevirkninger gjelder lett irritasjon ved innånding av støv. Det er ikke 

dokumentert noen økotoksikologiske effekter.  

Kalk vil lagres i eget lager. Korrekt verneutstyr skal benyttes ved håndtering av stoffet. Utilsiktede utslipp skal 

ikke forekomme.  

Kalk vil gå inn i RAS-anlegget etter forbruk, og det forventes derfor at stoffet ikke benyttes i slike mengder at 

det medfører negative konsekvenser for produksjonsforholdene. Det forventes at restkonsentrasjoner 

behandles fullstendig i renseteknologien for RAS-anlegget, eller fortynnes tilstrekkelig slik at produksjonen 

ikke påvirkes av resirkulert vann. Ved den bruken som er forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på 

resipienten.  

Salt (NaCl) 

Salt vil tilsettes RAS-anlegget for å gi optimal saltholdighet i driftsvannet (1 ppt). Det er få helsefarer forbundet 

med riktig bruk av stoffet. Dokumenterte skadevirkninger er kvalme og oppkast ved svelging av store mengder, 

og irritasjon av slimhinner og øyne ved støv. Brukt på riktig måte forventes ingen negative miljøeffekter.  

Salt vil lagres i eget lager. Korrekt verneutstyr skal benyttes ved håndtering av stoffet. Utilsiktede utslipp skal 

ikke forekomme.  

Salt vil inngå i RAS-anlegget etter forbruk og det forventes derfor at stoffet ikke benyttes i slike mengder at det 

medfører negative konsekvenser for produksjonsforholdene. Ved utslipp vil saltkonsentrasjonen fortynnes i 

resipienten. Ved laveste vannføringsscenario (5-percentil vinterhalvåret) er det beregnet at utslippet medfører 

en saltkonsentrasjon på 0,05 ppt.  Ved den bruken som er forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning 

på resipienten.  

Natriumnitritt (NaNO2) 

Natriumnitritt vil benyttes for å sette i gang biofilter i RAS-anlegget. Stoffet vil i hovedsak anvendes en gang. 

Produktet er klassifisert som giftig, oksiderende og miljøskadelig, og kan være kreftfremkallende. Natriumnitritt 

er nedbrytbart og forventes ikke å være bioakkumulerende.  

Natriumnitritt vil lagres i eget lager. Korrekt verneutstyr skal benyttes ved håndtering av stoffet. Utilsiktede 

utslipp skal ikke forekomme.  

Natriumnitritt vil inngå i RAS-anlegget etter forbruk og det forventes derfor at stoffet ikke benyttes i slike 

mengder at det medfører negative konsekvenser for produksjonsforholdene. Ved den bruken som er 

forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på resipienten.  

Ammoniumklorid (NH4Cl) 

Ammoniumklorid vil benyttes for å sette i gang biofilter i RAS-anlegget. Stoffet vil i hovedsak anvendes en 

gang. Produktet er klassifisert som akutt giftig ved oralt inntak og kan gi alvorlig øyeskade/irritasjon ved 

kontakt.  

Ammoniumklorid vil lagres i eget lager. Korrekt verneutstyr skal benyttes ved håndtering av stoffet. Utilsiktede 

utslipp skal ikke forekomme.  

Ammoniumklorid vil inngå i RAS-anlegget etter forbruk og det forventes derfor at stoffet ikke benyttes i slike 

mengder at det medfører negative konsekvenser for produksjonsforholdene. Ved den bruken som er 

forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på resipienten.  
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 Kjemikalier for sedasjon/behandling – går til renseanlegg, slakteri 

Benzokain/Benzoak 

Benzokain/Benzoak kan irritere hud og øyne og kan utløse allergiske reaksjoner, er farlig ved hudkontakt og 

farlig ved innånding. Inntak kan gi fosterskader. Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.  Virkestoffet 

Benzoak forventes å være biologisk nedbrytbart, og inneholder ikke stoffer som betraktes som 

bioakkumulerbare.  

Risiko ved bruk av Benzokain/Benzoak er knyttet til bruk/håndtering og ved utslipp av store konsentrasjoner 

til resipient. Stoffet vil lagres på fatstabler med oppsamling, i avlåst rom med avtrekk. Korrekt verneutstyr skal 

brukes ved håndtering av stoffet. Utilsiktede utslipp skal ikke forekomme.  

Produktet vil gå til renseløsning for slakteri etter forbruk. Forventede konsentrasjoner i avløpsvann er beregnet 

å være: 

• Avløpsvann slakteri: 0,014 ml/l (forutsatt ingen nedbrytning). 

• Avløpsvann totalt: 0,0023 ml/l før infiltrasjon (forutsatt ingen nedbrytning).  

Det forventes reduksjon av konsentrasjonen gjennom renseløsningen til slakteriet og ved infiltrasjon i grunn. 

Videre vil det skje ytterligere fortynning (og nedbrytning) i grunnvann og i resipienten. Ved den bruken som er 

forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på resipienten.  

Buffodine 

Buffodine kan ved inntak forårsake irritasjon av fordøyelsessystem, kvalme, oppkast og diaré. Produktet er 

ikke betraktet som giftig for vannlevende organismer og forårsaker ikke skadelige langtidsvirkninger i miljøet. 

Noen av virkestoffene er karakterisert som giftig ved inntak eller inhalering, meget giftig for liv i vann samt 

meget giftig/skadelig med langtidsvirkning for liv i vann. Men virkestoffene er i konsentrasjoner som ikke 

forventes å medføre skader. Buffodine kan brytes ned ved biologisk aktivitet og er ikke bioakkumulerbar.  

Risiko ved bruk av Buffodine er knyttet til bruk/håndtering, og ved utslipp av store konsentrasjoner til resipient. 

Stoffet vil lagres på fatstabler med oppsamling, i avlåst rom med avtrekk. Korrekt verneutstyr skal benyttes 

ved håndtering av stoffet. Utilsiktede utslipp skal ikke forekomme.  

Produktet vil gå til renseløsning for slakteri etter forbruk. Forventede konsentrasjoner i avløpsvann er ved 

bruksdager beregnet å være 

• Avløpsvann slakteri: 0,5 ml/l (forutsatt ingen nedbrytning). 

• Avløpsvann totalt: 0,08 ml/l før infiltrasjon (forutsatt ingen nedbrytning).  

Det forventes reduksjon av konsentrasjonen gjennom renseløsningen til slakteriet og ved infiltrasjon i grunn. 

Videre vil det skje ytterligere fortynning (og nedbrytning) i grunnvann og i resipienten. Ved den bruken som er 

forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på resipienten. 

Aquacen – Formaldehido (380 mg/ml) 

Formaldehyd er det aktive virkestoffet. Stoffet er giftig, og kan være akutt toksisk ved oralt inntak eller 

innånding, forårsake hudirritasjon, øyeskade og er kreftfremkallende. Formaldehyd er lett biologisk nedbrytbart 

og har ikke potensiale for bioakkumulering. Halveringstid i vann er oppgitt å være 36 timer.   

Risiko ved bruk av Aquacen – Formaldehido er knyttet til bruk/håndtering, og ved utslipp av store 

konsentrasjoner til resipient. Stoffet vil lagres på fatstabler med oppsamling, i avlåst rom med avtrekk. Korrekt 

verneutstyr skal benyttes ved håndtering av stoffet. Utilsiktede utslipp skal ikke forekomme.  
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Produktet vil gå til renseløsning for slakteri etter forbruk. Forventede konsentrasjoner i avløpsvann er ved 

bruksdager beregnet å være 

• Avløpsvann slakteri: 5 ml/l (forutsatt ingen nedbrytning). 

• Avløpsvann totalt: 0,83 ml/l før infiltrasjon (forutsatt ingen nedbrytning).  

Det forventes reduksjon av konsentrasjonen gjennom renseløsningen til slakteriet og ved infiltrasjon i grunn. 

Videre vil det skje ytterligere fortynning (og nedbrytning) i grunnvann og i resipienten. Ved den bruken som er 

forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på resipienten. 

 Vaskemidler – går til renseanlegg, slakteri 

Kick start 

Kick Start kan virke akutt toksisk ved oralt inntak og ved inhalering. Det er etsende, og kan forårsake alvorlige 

etseskader på hud og øyne. Stoffet er farlig for vannmiljø, og er klassifisert som meget giftig for liv i vann samt 

meget giftig/skadelig med langtidsvirkning for liv i vann. Kick Start er biologisk nedbrytbart og kan brytes ned 

100 %.  

Risiko ved bruk av Kick Start er knyttet til bruk/håndtering, og ved utslipp av store konsentrasjoner til resipient. 

Stoffet vil lagres på fatstabler med oppsamling, i avlåst rom med avtrekk.  Korrekt verneutstyr skal brukes ved 

håndtering av stoffet. Utilsiktede utslipp skal ikke forekomme.  

Produktet vil gå til renseløsning for slakteri etter forbruk. Forventede konsentrasjoner i avløpsvann er ved 

bruksdager beregnet å være: 

• Avløpsvann slakteri: 0,8 ml/l (forutsatt ingen nedbrytning). 

• Avløpsvann totalt: 0,13 ml/l før infiltrasjon (forutsatt ingen nedbrytning).  

Det forventes nedbrytning/reduksjon av konsentrasjonen gjennom renseløsningen til slakteriet og ved 

infiltrasjon i grunn. Videre vil det skje ytterligere fortynning (og nedbrytning) i grunnvann og i resipienten. Ved 

den bruken som er forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på resipienten 

Halamid 

Halamid er etsende og kan forårsake allergi ved innånding eller ved hudkontakt, alvorlige etseskader på hud 

og øyne, og er farlig ved svelging. Stoffet kan danne giftig gass ved kontakt med syre. I høye konsentrasjoner 

kan stoffet være giftig for vannlevende organismer, men ved lave konsentrasjoner er Halamid lett biologisk 

nedbrytbart.  

Risiko ved bruk av Halamid er knyttet til bruk/håndtering, og ved utslipp av store konsentrasjoner til resipient. 

Stoffet vil lagres på fatstabler med oppsamling, i avlåst rom med avtrekk.  Korrekt verneutstyr skal brukes ved 

håndtering av stoffet. Utilsiktede utslipp skal ikke forekomme.  

Produktet vil gå til renseløsning for slakteri etter forbruk. Forventede konsentrasjoner i avløpsvann er ved 

bruksdager beregnet å være: 

• Avløpsvann slakteri: 2 mg/l (forutsatt ingen nedbrytning). 

• Avløpsvann totalt: 0,33 mg/l før infiltrasjon (forutsatt ingen nedbrytning).  

Det forventes nedbrytning/reduksjon av konsentrasjonen gjennom renseløsningen til slakteriet og ved 

infiltrasjon i grunn. Videre vil det skje ytterligere fortynning (og nedbrytning) i grunnvann og i resipienten. Ved 

den bruken som er forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på resipienten 
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Virkon S 

Virkon S kan irritere øyne og hud ved kontakt, stoffet kan forårsake alvorlig øyeskade. Ved innånding og 

hudkontakt kan stoffet være allergifremkallende. Virkon S inneholder et stoff som er klassifisert som skadelig 

for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Men på grunn av 

bruksmåten er det usannsynlig med alvorlige utslipp. De organiske komponentene er lett biologisk nedbrytbare 

og økologiske skader er ikke kjent eller forventet ved normal bruk.  

Risiko ved bruk av Virkon S er knyttet til bruk/håndtering, og ved utslipp av store konsentrasjoner til resipient. 

Stoffet vil lagres på fatstabler med oppsamling, i avlåst rom med avtrekk. Korrekt verneutstyr skal brukes ved 

håndtering av stoffet. Utilsiktede utslipp skal ikke forekomme.  

Produktet vil gå til renseløsning for slakteri etter forbruk. Forventede konsentrasjoner i avløpsvann er ved 

bruksdager beregnet å være: 

• Avløpsvann slakteri: 2 mg/l (forutsatt ingen nedbrytning). 

• Avløpsvann totalt: 0,33 ml/l før infiltrasjon (forutsatt ingen nedbrytning).  

Det forventes nedbrytning/reduksjon av konsentrasjonen gjennom renseløsningen til slakteriet og ved 

infiltrasjon i grunn. Videre vil det skje ytterligere fortynning (og nedbrytning) i grunnvann og i resipienten. Ved 

den bruken som er forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på resipienten 

Aquades 

Aquades virker oksiderende. Stoffet er farlig ved innånding, ved svelging og ved hudkontakt. Stoffet gir 

alvorlige etseskader på hud og øyne, og kan forårsake irritasjon av luftveiene. Produktet er meget giftig og har 

langtidsvirkning for liv i vann. Virkestoffene er ikke bioakkumulerende. Ved lave konsentrasjoner er Aquades 

biologisk nedbrytbart.  

Risiko ved bruk av Aquades er assosiert ved bruk/håndtering og ved store utslipp til vann-resipient. Stoffet vil 

lagres på fatstabler med oppsamling, i avlåst rom med avtrekk.  Korrekt verneutstyr skal brukes ved håndtering 

av stoffet. Utilsiktede utslipp skal ikke forekomme.  

Produktet vil gå til renseløsning for slakteri etter forbruk. Forventede konsentrasjoner i avløpsvann er ved 

bruksdager beregnet å være 

• Avløpsvann slakteri: 0,8 ml/l (forutsatt ingen nedbrytning). 

• Avløpsvann totalt: 0,13 ml/l før infiltrasjon (forutsatt ingen nedbrytning).  

Det forventes nedbrytning/reduksjon av konsentrasjonen gjennom renseløsningen til slakteriet og ved 

infiltrasjon i grunn. Videre vil det skje ytterligere fortynning (og nedbrytning) i grunnvann og i resipienten. Ved 

den bruken som er forespeilet forventes det ingen negativ påvirkning på resipienten 

8.5 Påvirkning på resipient – smittestoff 

Driva Aquaculture har bedt om en vurdering fra firmaet Åkerblå vedrørende bruk av medisiner og risiko for 

sykdomsfrembrudd i oppdrettsanlegget. Dette avsnittet er i hovedsak basert på denne vurderingen. 

Vurderingen er vedlagt denne rapporten som vedlegg 3c. 

Generelt vil risiko for smitte til vassdraget avhenge av helsetilstanden i anlegget og av behandling av 

avløpsvannet. Konsekvensen av eventuell smitte til vassdraget kan imidlertid bli stor ved alvorlige sykdommer, 

som eksempelvis bakteriell nyresyke.  

Erfaring fra tilsvarende anlegg for laks og regnbueørret tilsier at det sjelden er alvorlige problemer med sykdom 

i landbaserte oppdrettsanlegg og risikoen for spredning av sykdommer til vassdraget anses derfor som lav. 
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Tilsvarende anlegg har hatt forekomster av costia, som er en encellet ektoparasitt, som finnes naturlig i 

ferskvann.  

For å sikre vassdraget mot smitte er det er planlagt følgende desinfiseringsmetoder for vann som er i omløp i 

RAS-anlegg og slakteri:  

• Ozon og UV – vann som resirkuleres i RAS-anlegget 

• Klor/syre – avløpsvann fra slakteri 

• Ozon – utløp fra buffertank til infiltrasjon 

I tillegg vil selve infiltrasjonen fungere som en bufferløsning med tanke på bakterier, sopp og virus. Som vist i 

Tabell 8-1 er det ved infiltrasjon i jord forventet en svært høy tilbakeholdelse av smittestoff.  

Med gode biosikkerhetsrutiner i anlegget anses det som lite sannsynlig å introdusere ny eller alvorlige 

sykdommer til anlegget og risiko for alvorlige sykdomsutbrudd vurderes som liten. To til tre trinns rensing og 

desinfeksjon av avløpsvannet vil redusere risikoen for smitte til elv, ved et eventuelt utbrudd av smittsom 

sykdom, til et svært lavt nivå.  

Erfaring fra lignende anlegg for laks og regnbueørret tilsier at det sjelden er alvorlige problemer med sykdom 

i slike anlegg og risikoen for spredning av slike sykdommer til vassdraget anses derfor som lav. 

8.6 Konklusjon  

Driva Aquaculture AS har planlagt et anlegg som i utgangspunktet utøver god rensing på avløpsvannet da det 

er planlagt resirkulering av hovedparten (99 %) av vannet i anlegget. Med den planlagte renseløsningen 

forventes det høy tilbakeholdelse og nedbrytning av samtlige kjemikalier/produkter som er i omløp i RAS-

anlegget for å unngå negativ påvirkning på driften.  

Avløpsvannet fra RAS-anlegget vil samles med avløpsvann fra slakteriet, og ledes til felles infiltrasjon. Det er 

gjort beregning av hvorvidt konsentrasjoner av næringsstoffer i avløpsvannet vil medføre negativ påvirkning 

på resipienten, ved ulike vannføringsscenarioer og ved ulike scenarioer for utslipp av avløpsvann.  

Beregningene viser at ved en renseeffekt på 70 % for fosfor og 35 % for nitrogen gjennom 

infiltrasjonsløsningen vil utslippet ikke medføre negativ påvirkning på resipienten. Dette er konservative verdier 

for rensegrad ved infiltrasjon, sammenlignet med målte verdier på renseeffekt for disse næringsstoffene ved 

infiltrasjon av sanitært avløpsvann. Det forventes høyere tilbakeholdelse av fosfor og nitrogen enn 70 og 35 

%, men det er i forkant utfordrende å estimere hvor høy rensing som oppnås gjennom infiltrasjonsløsningen. 

For å dokumentere faktisk rensegrad når anlegget er i drift, vil det etter anleggsstart tas ut jevnlige vannprøver 

fra grunnvannsbrønner nedstrøms infiltrasjonsbassengene. Vannprøvene vil brukes for å kontrollere at driften 

ikke medfører forringelse av vannkvaliteten i Driva. 

Basert på erfaring fra tilsvarende anlegg forventes det at det vil være lite problemer med sykdom og parasitter 

i anlegget. Dersom sykdom og parasitter likevel skulle inntreffe, forventes det høy tilbakeholdelse av 

smittestoff, både gjennom rensing i RAS-anlegg og slakteri, samt ozonbehandling av vann i buffertank og 

gjennom infiltrasjonsløsningen. 

Det vurderes at det planlagte oppdrettsanlegget og slakteriet til Driva Aquaculture ikke vil medføre negativ 

påvirkning på resipienten.  
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9 Uønskede hendelser og avbøtende tiltak 

Både renseanlegg RAS og renseanlegg slakteri vil bli nøye overvåket med tanke på vannstrømmer og 

vannkvalitet. Det er identifisert fire hendelser som potensielt kan medføre ekstraordinært utslipp: 

• Kar-kollaps i RAS-anlegget: Vann fra ett kar, ca. 1 250 m3 vann og fisk, renner ut. 

• Strømbrudd: Begge renseanleggene stopper. 

• Gjentetting av filterflate: Renset avløpsvann flommer over infiltrasjonsbassengene. 

• Sykdomsfrembrudd – kar må tømmes 

For å hindre ekstraordinært utslipp ved disse potensielle hendelsene er følgende planlagt: 

• Kar-kollaps: Kar vil bygges iht. standard gitt i NS 9416: 2013 [3]. Selve bygget vil dimensjoneres for 

å kunne håndtere en kar-kollaps, dersom dette skulle inntreffe, og forhindre at fisk og urenset vann 

kommer ut til omgivelsene.  

• Strømbrudd: Det vil bli installert dieselaggregat, så renseanlegg og pumper vil gå selv om det er 

strømbrudd. 

• Gjentetting av filterflate. Det vil etableres 2 infiltrasjonsbasseng, som hver har kapasitet til å ta imot 

og infiltrere vannmengde ved ordinært utslipp. Bassengene vil brukes vekselvis, dette tillater jevnlig 

vedlikehold av infiltrasjonsflatene slik at disse ikke tettes igjen. 

• Sykdomsfrembrudd – Ved en slik hendelse vil det rammede karet tas ut av drift og fisken fra aktuelt 

kar vil slaktes. Øvrig drift på anlegget vil justeres, slik at tanken vil tømmes over tid og utslipp fra 

anlegget i sin helhet ikke overstiger 300 m3/døgn vinterstid. Om sommeren kan en slik hendelse 

medføre noe høyere utslippsvolum (opp til maks 600 m3/døgn) i en kortere periode (~2-3 dager) for 

å tømme tanken raskere.  
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10 Oppfølging og kontroll 

Det vil foregå overvåking og prøvetaking av avløpsvann, grunnvann og resipient. Etter anleggsstart vil 

avløpsvann og resipient overvåkes ukentlig for å dokumentere at utslippskravene overholdes. Etter første 

driftsår vil det gjøres vurderinger av behov for hyppighet av prøvetaking. Forslag til prøvetakingsprogram 

framgår av de følgende avsnittene.  

10.1 Prøvetaking av Driva før anleggsfase 

Det må gjøres grundigere undersøkelser i resipienten Driva før anlegget settes i drift. For å opparbeide 

tilstrekkelig grunnlag slik at fysisk-kjemisk tilstand i resipienten kan klassifiseres iht. veileder 02:2018, må det 

tas ut vannprøver minst 6 ganger i vekst-sesongen (mai til oktober). Prøvene skal som et minimum analyseres 

for Cl-, Tot-P, PO4-P, Tot-N, TAN, NO2-N+NO3-N, BOF, KOF, TOC, SS, turbiditet, EC og pH. 

Det foreslås uttak av vannprøver fra minimum tre stasjoner: 

1 Oppstrøms anlegget  

2 I utstrømningsområdet for infiltrert avløpsvann  

3 Ca. 1000 m nedstrøms utstrømningsområdet 

Forslag til stasjoner for overvåking framgår av Figur 10-1. Kartet er også lagt ved denne rapporten som vedlegg 

1d. 

 

Figur 10-1: Forslag til lokalisering av stasjoner for overvåking av Driva i driftsfase. Stasjon 1, 2 og 3 er markert som rundt 
skravert areal.  



Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 

 
Utslipp fra landbasert oppdrettsanlegg og slakteri  
Oppdragsnr.: 5196379   Dokumentnr.: 01   Versjon: E01 

  

2020-01-13  |  Side 43 av 46 n:\519\63\5196379\5 arbeidsdokumenter\51 felles\rapporter til søknad\5196379-01-søknad utslippstillatelse_driva 
aquaculture_e01.docx 

 

10.2 Overvåking i RAS-anlegget 

Selve RAS-anlegget er utstyr med sensorer for online-måling av nitrat, pH, redokspotensial, TSS, løst oksygen, 

ozon, UV, salinitet og temperatur.   

10.3 Overvåking i renseløsning slakteri 

Holdetank fra slakteriet vil instrumenteres med sensorer for kontinuerlig måling av pH og redokspotensial. I 

tillegg vil det tas ut mengdeproporsjonale blandprøver fra tanken. Vannprøvene vil som et minimum analyseres 

for innhold av Tot-P, Tot-P, PO4-P, Tot-N, TAN, NO2-N+NO3-N, SS, BOF og KOF. 

Første driftsår vil det tas ut ukesblandprøver som vil sendes inn for analyse. Etter første år i drift vil det gjøres 

vurderinger i forhold til hyppighet av vannprøveuttak. 

10.4 Overvåking buffertank 

I buffertanken samles renset avløp fra RAS-anlegg og fra slakteri før vannet ledes til infiltrasjon. Vannkvaliteten 

i buffertanken vil overvåkes med sensorer for kontinuerlig overvåking av pH, EC og turbiditet. I tillegg vil det 

tas ut mengdeproporsjonale blandprøver fra tanken. Vannprøvene vil som et minimum analyseres for innhold 

av Cl-, Tot-P, PO4-P, Tot-N, TAN, NO2-N+NO3-N, SS, BOF og KOF.  

Første driftsår vil det tas ut ukesblandprøver som vil sendes inn for analyse. Etter første år i drift vil det gjøres 

vurderinger i forhold til hyppighet av vannprøveuttak. 

10.5 Overvåking etter desinfeksjon 

Etter Ozon-behandling av avløpsvannet før infiltrasjonsløsning vil det tas ut ukesblandprøver som vil sendes 

inn for analyse av innhold av bakterier (kimtall 22 oC og 36 oC), for å dokumentere at desinfeksjonsmetoden 

fungerer.  

10.6 Overvåking i infiltrasjonsbassengene 

I selve infiltrasjonsbassengene vil vannstand måles kontinuerlig med en nivåmåler/flottør for å unngå at tilført 

vann overstiger infiltrasjonsevnen til bassengene. Dersom vannstand i et basseng overstiger et 

forhåndsdefinert nivå vil avløpsvannet holdes tilbake i buffertanken, ev. vil det andre bassenget tas i bruk, for 

å unngå oversvømmelse av bassengene.  

10.7 Overvåking i brønner nedstrøms infiltrasjonsområdene 

Nedstrøms begge infiltrasjonsområdene skal det etableres overvåkingsbrønner. Det foreslås minst tre brønner 

nedstrøms hvert av infiltrasjonsområdene. Brønnene skal utstyres med sensor for kontinuerlig overvåking av 

grunnvannsnivå. I tillegg vil det tas ut jevnlige grunnvannsprøver fra brønnene. Disse skal som et minimum 

analyseres for Cl-, Tot-P, PO4-P, Tot-N, TAN, NO2-N+NO3-N, SS, BOF, KOF, pH og EC.  

Første driftsår vil det tas ut ukentlige vannprøver fra grunnvannsbrønnene. Etter første år i drift vil det gjøres 

vurderinger i forhold til hyppighet av grunnvannprøveuttak. 

10.8 Overvåking Driva i anleggsfasen 

Etter anleggsoppstart skal det tas ut jevnlige vannprøver fra de samme stasjonene som beskrevet i kapittel 

10.1, og vist i Figur 10-1. Dette for å overvåke at anleggsdriften ikke medfører negativ påvirkning på 

resipienten. Vannprøvene skal som et minimum analyseres for innhold av Cl-, Tot-P, PO4-P, Tot-N, TAN, NO2-
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N+NO3-N, BOF, KOF, TOC, SS, turbiditet, EC og pH. Resultatene vil sammenlignes med konsentrasjoner 

målt i referansestasjonene før anlegget ble satt i drift.  

I første driftsår vil det tas ut ukentlige prøver fra stasjonene. Etter første driftsår vil det gjøres vurderinger i 

forhold til hyppighet av videre prøvetaking.  

Det vil i tillegg gjøres årlig bunndyrs- og begroingsanalyse ved de tre stasjonene for prøvetaking. Resultater 

fra undersøkelsene vil sammenlignes med prøver tatt ut høsten 2019.  
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Vedlegg 2 - Flytskjema 
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AquaMaof – Denitrification Process 
 
 

Preface: 
In every aquaculture facility, fish consume feed and oxygen in order to live and grow. The main by-
products of this process are carbon dioxide (CO2), ammonia (NH3), and sludge. In an AquaMaof 
Industrialized AquaCulture Facility (IACF), CO2 is stripped in the biofilter. Ammonia is oxidized in the 
biofilter first into nitrite (NO2

-) and then to the least toxic nitrogenous form, nitrate (NO3
-). Some of 

the nitrate is partially denitrified in the settlers under anoxic conditions to nitrogen gas (N2), also 
stripped in the biofilter. But without water replacement, nitrate concentration will constantly rise in 
the process water until it will become toxic to the fish. Usual daily replacement is ~5-10% of entire 
water volume of the IACF.  
Sludge is produced from fish feces, undigested feed, and settled bacterial floc. This sludge must also 
be removed regularly from the settlers, otherwise it will clog the settlers and cause undesired 
anaerobic reactions. 
In order to reduce daily water replacement, with the vision of close to zero discharge system in mind, 
AquaMaof developed its proprietary Denitrification System (DNS). The system has several purposes: 
Maximum reduction of nitrate, maximum decomposition of sludge, minimum daily water 
replacement (down to 0.5% daily replacement, or 1-2 replacements per year), elimination of trace 
compounds (such as humic acids, peptides, and trace metals), reduction of undesired off-flavors, and 
improvement of process water quality. 
 

Process: 
Water is removed daily to the DNS, at a daily rate of 5-10% of total water volume, together with 
sludge accumulated in the settlers and drain traps located in the center of every production tank. The 
water then passes several treatment phases until it can be returned to the process as new water. 
These phases can be categorized into three main stages: denitrification combined with sludge 
decomposition, polishing, and disinfection. Upon request, an additional sludge treatment stage can 
be added. 
 

1. Denitrification: 
In this stage, the process water is thoroughly mixed with the sludge in an anoxic reactor, with 
nitrate acting as oxygen donor and the sludge as carbon donor. A vigorous bacterial colony 
will grow and consume most of the nitrate while decomposing the sludge at the same time. 
When mixing is stopped, the sludge (now comprised mainly of bacterial colonies) will settle to 
the bottom, and the supernatant is removed for the next treatment stage. 
 

2. Polishing: 
The polishing stage may consist of the following treatment phases: 

2.1 Secondary settling - for maximum removal of suspended solids not fully settled in the 
anoxic reactor. 



 

AquaMaof Aquaculture  12 Amal st. Rosh Ha’ayin  T 972.3.6031460 aquamaof.com  
Technologies Ltd. Israel  F 972.3.6031461 

2.2 A biofilter, based on the proprietary AquaMoaf design, for further removal of organic 
compounds under aerobic conditions, extended oxidation of leftover ammonia, and 
stripping of undesired gases such as CO2 and hydrogen sulphide. 

2.3 A fluidized sand-bed filter (FSBR). This stage utilizes a fluidized sand media for 
aggressive reduction of trace organic compounds. 

2.4 Skimmer, optional addition. This stage creates favorable conditions for removal of 
trace peptides and proteins that might otherwise cause frothing or foaming of process 
water inside the facility. 

2.5 Sand filter and ultrafiltration, optional addition. The water is finally mixed with a 
flocculating agent and passed through a sand filter. This stage will drastically reduce 
any leftover suspended solids (TSS) and reduce turbidity. 
 

3. Disinfection: 
The disinfection phase consists of three main stages intended for additional breakdown of 
organic compounds and maximum destruction of pathogens, bacteria, viruses, and parasites. 

3.1 Ozonation. This step takes place inside AquaMaof's proprietary ozone dissolving 
system (OZD). This system was designed for maximum absorbance of ozone in the 
water. Ozone, one of the most powerful oxidative compounds known, assists in the 
breakdown of the most stubborn organic compounds, and is a powerful broad-
spectrum disinfectant. 

3.2 Ultraviolet radiation (UV). This is the final step before the now "new water" is allowed 
to be introduced back into the process. Operating at 254nm frequency and at an 
unprecedented dose of 350mJ/cm2, this stage assures the complete inactivation of all 
pathogens while breaking down any leftover ozone that might otherwise be harmful 
to the fish.  

3.3 Storage tank. This tank serves as a surge tank for use inside the facility as needed, while 
acting as an extended contact chamber for ozone reaction. 

 
4. Sludge treatment: 

Despite the intense decomposition and mineralization of the sludge, some sludge cannot be 
fully degraded and will gradually increase in the DNS. Based upon local regulations, the sludge 
may be transported as-is to local wastewater treatment plant as a disposal means. In order to 
reduce sludge volume, it can be compacted on-site inside a dedicated tank, where it is 
gravitationally thickened up to 3% dry matter. The thickened sludge can also be disposed 
directly via a pump truck or used as fertilizer for agriculture. If this disposal path is not possible 
or not cost effective, the sludge may be further dewatered on-site up to 20% dry matter. The 
now solid sludge can be disposed via dump truck to landfill or fertigation. For saline water 
facilities, the sludge may require an additional washing stage to reduce salinity. 

 
The entire process is closely monitored by the most advanced sensors, with online measurement of 
nitrate, pH, ORP, TSS, dissolved oxygen, ozone, UV, salinity, and temperature. A user-friendly HMI 
displays all process parameters graphically for straightforward operation and maintenance. 
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Summary: 
The most important purpose and key advantage of the DNS is the reduced make-up (water exchange 
volume) from 5-10% to 0.5%, translated into the following benefits, that practically reduce 
operational costs and make it essential to include the DNS in the preliminary design of the IACF:   
 

✓ Complying with regulatory limits – meeting limited water intake and discharge constraints, 
thanks to reduced water exchange volume. In many cases this can mean GO / NO-GO for the 
entire project. 

✓ Saving on energy – less need to regulate temperature and use energy sources to cool/ heat 
the water. 

✓ No chemicals – reducing salt usage, alkalinity chemicals and other chemicals to treat larger 
quantities of water. 

✓ Environmentally friendlier – reducing sludge volume from 25% to 10%. 
✓ Reducing OFF-Flavour – the DNS reduces the main factors causing the OFF-Flavour (geosmin 

(GSM) and 2‐methylisoborneol (MIB)).  
 

 

Process flow diagram of the DNS 
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Resultat er kun validert for areal mindre enn 60km2. 
Flomestimatene er derfor nødvendigvis ikke gyldige.

Det pågar fortsatt forskning for å bestemme klimapåslag 

for momentanflommer i små nedbørfelt. Frem til 

resultatene fra disse prosjektene foreligger anbefales et 

klimapåslag på 1.2 for døgnmiddelflom og 1.4 for 

kulminasjonsflom i små nedbørfelt.
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Uttalelse angående sykdommer, behandlingsformer og 
smittespredning i landbasert fjellørretproduksjon 
  
 
 
Bakgrunn 

Driva Aquaculture planlegger bygging av et nytt landbasert anlegg for fjellørretproduksjon. Planen 
er å ta inn grunnvann i nærheten av Driva, som er et nasjonalt laksevassdrag. Anlegget skal være et 
resirk-anlegg. Hvilken behandling det skal være av råvannet før det tas inn i systemet er enda 
usikkert og dette vil kunne ha betydning for hvilke sykdommer som kommer inn i anlegget.  

Avløpsvannet skal renses med ozon og UV før det slippes ut i et jordfiltreringsanlegg.  

I forbindelse med utslippssøknaden som skal skrives ønsker Driva Aquaculture en uttalelse fra 
fagmiljøet innenfor fiskehelse og -sykdommer om hvilke sykdommer som kan oppstå i et slikt 
anlegg, hvilke behandlingsmetoder som kan bli aktuelle, risiko for smittespredning til vassdraget og 
evt. hvilke konsekvenser slik smittespredning kan få for vassdraget.  

I arbeidet med denne uttalelsen har undertegnede snakket med driftsleder på kultiveringsanlegget 
for fjellørret på Lundamo, daglig leder for Hardanger Fjellfisk og kollegaer i Åkerblå, som blant 
annet har erfaring fra genbanker som har stamfisk av fjellørret gående i ferskvann. Det er få/ingen 
sammenlignbare anlegg for fjellørret i Norge og erfaringene med arten i intensiv produksjon er 
derfor begrenset.  

 

Aktuelle sykdommer 

Sykdommer på fisk kan deles inn etter agens, i hovedsak; parasitter, sopp, bakterier og virus. 

Etter samtale med kultiveringsanlegget på Lundamo og Hardanger Fjellfisk later det til at de har 
svært få problemer med sykdom. Den eneste sykdommen de har erfaring med er costia (Ichtyobodo 
necator), en encellet ektoparasitt som finnes naturlig i ferskvann og setter seg på hud og gjeller og 
skaper irritasjon. I tillegg finnes det andre ektoparasitter som er mer eller mindre vanlig 
forekommende i ferskvann, slik som Trichodina sp. Bendelmark (Eubothrium sp.) er også en aktuell 
parasitt på fjellørret, men det er usikkert om denne vil kunne komme inn i anlegget via grunnvann. 
Bendelmark er ikke vanlig forekommende i settefiskanlegg for laks, men det har vært tilfeller der 



 

 

fugl har bragt smitten inn i anlegget. Kar med telt eller innendørs avdelinger vil forebygge dette.  

Det er ikke uvanlig at sopp, hovedsakelig Saprolegnia sp., forårsaker problemer i ferskvann. Sopp 
opptrer vanligvis sekundært, dvs. at de angriper individer som allerede er svekket av andre 
årsaker, for eksempel ved sår eller skader.  

Den atlantiske laksen er nært beslektet med fjellørreten og erfaring fra laks i ferskvann viser at 
flere bakteriesykdommer kan bli aktuelle. Deriblant yersiniose (Yersinia ruckeri) og Flavobacterium 
psychrophilum, begge er kjent for å kunne gi høy dødelighet på yngel, men da helst hos 
stillehavslaks (regnbueørret og sølvlaks), som ikke er like nært beslektet med fjellørreten som det 
den atlantiske laksen er. Det er usikkert om fjellørreten er mottakelig for disse sykdommene, men 
siden de er beskrevet hos atlantisk laks må en kunne anta at de også vil kunne gi sykdom hos 
fjellørret.  

Bakteriell nyresyke (Renibacterium salmoninarum) er en svært alvorlig liste 3-sykdom som vil 
kunne føre til sanering av anlegget. Sykdommen smitter vertikalt fra foreldre til avkom og det er 
derfor vanlig å screene stamfisk for å unngå å spre smitten. Det anses som lite sannsynlig å få 
smitten inn i anlegg da BKD kun er påvist hos enkeltfisk i noen få vassdrag i Norge. Sykdommen bør 
likevel nevnes her, da konsekvensen ved påvisning vil være stor.  

Sårutvikling er ikke uvanlig i settefiskproduksjon og skyldes som regel mekanisk skade/slitasje på 
fisken, som gir inngangsport for opportunistiske bakterier i miljøet. Fisken kan få slike skader ved 
håndtering, som flytting og sortering, for deretter å utvikle sår, spesielt ved lave temperaturer. 
Begrenset og skånsom håndtering og god vannbehandling for å redusere bakterier i miljøet er gode 
tiltak for å forebygge sårdannelse.  

Det er få virussykdommer som gir problemer i ferskvannsfasen av lakse- og 
regnbueørretproduksjon. Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) er en av sykdommene som tidligere har 
gitt problemer i lakse- og ørretproduksjon. Viruset smitter både horisontalt og vertikalt og det er 
vanlig å screene stamfisk for dette viruset. Viruset er svært robust, men inaktiveres etter 
behandling med blant annet ozon.  Screening av stamfisk og god vannbehandling er effektive tiltak 
for å hindre smitte.  

 

Aktuelle behandlingsmetoder 

Rogn skal desinfiseres rutinemessig (jf. Akvakulturdriftsforskriften §11). Aktuelle midler er 
Buffodin og Pyceze.  

Ved utbrudd av sykdom kan det bli aktuelt med behandling av fisken. Erfaring fra ferskvannsfasen 
av lakse- og regnbueørretproduksjon viser likevel at behandling med legemidler er sjeldent.  

Ved infeksjon med costia vil det kunne bli aktuelt med formalinbehandling (produktnavn: Aquacen 
formaldehyde). Erfaringsmessig er dette mest aktuelt på liten fisk, i konsentrasjon 1:4000. Det er 
derfor som regel snakk om relativt små volum formalin.  

Ved soppinfeksjoner vil saltvann være et godt og miljøvennlig alternativ til behandling. Formalin 



 

 

kan også bli aktuelt, men er ønskelig å unngå pga. HMS og negativ effekt på biofilter.  

Ved infeksjon med bendelmark vil det kunne bli aktuelt med oral behandling med legemiddelfôr, 
sannsynligheten for at dette blir aktuelt anses som lav, basert på erfaring fra laks og regnbueørret.  

Ved bakterielle sykdommer, som for eksempel yersiniose, vil det kunne bli aktuelt med 
antibiotikabehandling. Legemiddelet gis i fôret. I produksjonen av laks og regnbueørret 
forekommer dette meget sjelden og sannsynligheten for at det vil bli aktuelt med 
antibiotikabehandling i anlegget anses derfor som lav. Antibiotika er også sjelden brukt ved 
sårproblematikk. Mer aktuelt ved uttalt sårproblematikk er formalintilsetning i vannet (1:5000) for 
å redusere smittepresset.  

Det finnes ingen behandling mot virussykdommer på fisk.  

Anlegget har ikke planlagt rutinemessig vaksinering av fisken i anlegget. Ingen av anleggene 
undertegnede har snakket med vaksinerer fisken. Det vil likevel kunne bli aktuelt ved 
sykdomsutbrudd, for eksempel ved gjentakende problemer med yersiniose eller andre bakterier. 
Vaksiner kan gis som dypp, bad eller injeksjon. Dypp og bad gjøres kun på yngel og det er da snakk 
om små mengder legemiddel. Stikkvaksiner brukes på større fisk (over 25 gram) og gir lite utslipp.  

Det er vanlig å bruke noe bedøvelse på oppdrettsanlegg. Bedøvelse brukes for eksempel ved 
vektprøver, stikkvaksinering (hvis det blir aktuelt) og til avlivning. Ved rutinemessig bruk er det 
snakk om svært små mengder. Aktuelle midler er Benzoak vet. og Tricaine.  

 

Risiko for smittespredning til vassdraget og eventuelle konsekvenser 

Risiko for smitte til vassdraget avhenger i stor grad av helsetilstanden i anlegget og av 
behandlingen av avløpsvannet. Anlegget planlegger å bruke ozon og UV til desinfisering av 
avløpsvannet før vannet slippes ut i et jordfiltreringsanlegg. Dersom en installerer et 
vannbehandlingssystem som er dimensjonert i henhold til vannmengde og forventet vannkvalitet 
på avløpsvann som medfører at en sikrer tilstrekkelig UV-dose og ozonering med effekt mot 
aktuelle agens og etablerer gode rutiner for kontroll og oppfølging av vannbehandlingsanlegget, vil 
dette i kombinasjon med jordfiltreringsanlegget gjøre risiko for smittespredning til vassdraget 
svært liten.  

Konsekvensen av smitte til vassdraget avhenger av hvilken sykdom det er snakk om. Siden anlegget 
planlegger å være relativt lukket og ha all produksjon (stamfisk, rogn, settefisk og matfisk) i 
anlegget, vil det være liten risiko for å få smitte inn til anlegget, annet enn via vannet. Smitten som 
kan komme inn via vannet kommer i stor grad fra vassdraget og sannsynligheten for å introdusere 
nye sykdommer til vassdraget anses derfor som liten, selv om uforutsette forhold, som medfører at 
avløpsvannbehandlingen mot formodning skulle svikte, skulle oppstå.  

Konsekvensen av eventuell smitte til vassdraget kan bli stor ved alvorlige sykdommer, som 
eksempelvis BKD. Med gode biosikkerhetsrutiner i og til anlegget, anses det som lite sannsynlig å 
introdusere ny eller alvorlige sykdommer til anlegget og risiko for alvorlige sykdomsutbrudd 
vurderes som liten. Rensing og desinfeksjon av avløpsvannet vil redusere risikoen for smitte til elv 



 

 

ved et eventuelt utbrudd av smittsom sykdom til et svært lavt nivå.  

 

Konklusjon 

Ulike agens kan føre til sykdom i det planlagte anlegget. Erfaring fra lignende anlegg for laks og 
regnbueørret tilsier likevel at det sjelden er alvorlige problemer med sykdom i slike anlegg og 
risikoen for spredning av slike sykdommer til vassdraget anses derfor som lav og reduseres 
ytterligere av god desinfisering av avløpsvannet.  

Ulike legemidler vil kunne bli aktuelt å bruke i anlegget. Rutinemessig vil det bli brukt 
desinfeksjonsmidler til rogn og bedøvelse, i tillegg til ulike vaske- og desinfeksjonsmidler til 
avdelinger og utstyr. Erfaringsmessig brukes det svært lite legemidler i landbaser oppdrett. Ved 
sykdomsutbrudd kan det bli aktuelt med andre legemidler, mest aktuelt er formalin. 

 
 
Med vennlig hilsen  

 
Nina Paulsen 
Fiskehelsekonsulent 
Mobil 93 49 09 77 
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NOTAT 

  

Anvendelsen av forskrift om nasjonale laksevassdrag 

Vi viser til henvendelse om deres planlagte oppdrettsanlegg for fjellørret i Oppdal kommune. Anlegget er 
lokalisert 10 km sør for Oppdal sentrum ved elva Driva.  
 
Driva er et nasjonalt laksevassdrag etter vedlegg 2 til forskrift om beskyttelse av laksebestander, og anlegget 
omfattes derfor i utgangspunktet av forskrift om beskyttelse av laksebestander. 
 
Etter forskrift om beskyttelse av laksebestander vil et anlegg for fjellørret på land reguleres av forskriftens 
§ 8 første ledd nr 1 som lyder: 
 

«Mattilsynet kan for å forhindre spredning av smittsomme sykdommer fastsette krav til behandling 
av avløp fra: 
 
1. landbaserte matfisk og stamfiskanlegg for anadrom fisk, herunder kultiveringsanlegg eller 
genbank for vill anadrom laksefisk» 

 

Mattilsynet vil vurdere krav til avløpet i forbindelse med søknad om etablering av akvakulturanlegg etter 

forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv § 5. 

 

Det er ingen andre bestemmelser i forskriften som vil få anvendelse på et slikt anlegg som er plassert på 

land og uten direkte forbindelse med vassdraget. Forskriftens § 3 gjelder anlegg som er plassert i selve 

laksefjorden eller laksevassdraget. Forskriftens § 6, som setter et krav om avstand fra nasjonale 

laksevassdrag, gjelder kun for anlegg «i sjø».  

 

Med vennlig hilsen 

SANDS Advokatfirma DA 

 

 

 

Halfdan Mellbye 

Partner | Advokat (H) 

 

Til:      Driva Aquaculture AS  

Fra:    SANDS Advokatfirma DA 

 

Bergen, 20. november 2019  

Vår ref: .  melhal 

Ansvarlig advokat:  Halfdan Mellbye 



Vedlegg 4 – ANALYSERAPPORTER 

a) Analyserapport ALS – vannprøve Driva 

b) Analyseresultater bunndyr og begroingsundersøkelse 
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Mottatt dato 2019-11-08 Norconsult 
Utstedt 2019-11-22 Gro Eggen 
  Ansattnr: 93819 
  Klæbuveien 127 B 
  7031 Trondheim 
  Norway 
 
Prosjekt Driva Aquaculture  
Bestnr 5196379, 93819  
 
 
Analyse av vann    
 
Deres prøvenavn Driva 
  Elv 
Prøvetatt 2019-11-07 
 
Labnummer N00701645 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
N-total a ulev 0.31 0.09 mg/l 1 1 SAHM 
       
Temperatur v/pH-måling * 17  °C 2 2 SAHM 
pH a 7.3   2 2 SAHM 
Analysedato (pH) a 20191108  Dato 2 2 SAHM 
       
Ledningsevne (konduktivitet) a 4.91  mS/m 3 2 SAHM 
Analysedato (Ledningsevne) a 20191108  Dato 3 2 SAHM 
       
Klorid (Cl-) a ulev 1.69 0.253 mg/l 4 1 SAHM 
       
Sulfat (SO4) a ulev 5.25 0.79 mg/l 5 1 SAHM 
       
Ca (Kalsium) a ulev 6.61 0.51 mg/l 6 R SAHM 
Fe (Jern) a ulev 0.00933 0.00326 mg/l 6 H SAHM 
K (Kalium) a ulev 1.03 0.08 mg/l 6 R SAHM 
Mg (Magnesium) a ulev 0.735 0.052 mg/l 6 R SAHM 
Na (Natrium) a ulev 1.49 0.11 mg/l 6 R SAHM 
Mn (Mangan) a ulev 0.578 0.110 µg/l 6 H SAHM 
       
Alkalinitet pH 4.5 a ulev 0.151 0.018 mmol/l 7 1 SAHM 
Alkalinitet pH 8.3 a ulev <0.150  mmol/l 7 1 SAHM 
Analysedato (Alkalinitet) a ulev 2019-11-12  Dato 7 1 SAHM 
       
Turbiditet a 0.72  FNU 8 2 SAHM 
Analysedato (Turbiditet) a 20191108  Dato 8 2 SAHM 
       
Nitrat (NO3) a ulev <2.00  mg/l 9 1 SAHM 
Analysedato (NO3) a ulev 2019-11-12  Dato 9 1 SAHM 
       
Total organisk karbon a 1.7  mg/l 10 2 CAFR 
       
Total fosfor (Tot-P) a 0.0027  mg/l 11 2 CAFR 
       
Fosfat-P * 0.0034  mg/l 12 2 SAHM 
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Deres prøvenavn Driva 
  Elv 
Prøvetatt 2019-11-07 
 
Labnummer N00701645 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
       
BOF-5 a ulev <1.0  mg/l 13 1 SAHM 
       
KOF-Cr a ulev 8.0 1.7 mg/l 14 1 SAHM 
       
Suspendert stoff a <2  mg/l 15 2 SAHM 
Analysedato (SS) a 20191108  Dato 15 2 SAHM 
BOF-5:  Utført med metode for ufortynnet prøve.  
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Bestemmelse av total nitrogen (N-total)   

 
Metode:  EN 12260  
Måleprinsipp:  IR 
Rapporteringsgrenser:   0,10 mg/l 
Måleusikkerhet:  30%  
  
 
 

2 Bestemmelse av pH i vann 
 
 
Metode: NS-EN ISO 10523 (2012) (Rentvann, bassengvann og avløpsvann) 
 (Sjøvann: Intern metode basert på NS-EN ISO 10523 (2012)) 
 
Måleprinsipp: Elektrokjemisk 
Måleområde: pH 4-10 
Måleusikkerhet: ±0,2 pH-enheter 
 
Tidssensitiv parameter:  Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning 
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
  
 Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden. 
 

3 Ledningsevne (konduktivitet) i vann 
 
Metode: NS-ISO 7888 (1993) 
Måleprinsipp: Elektrokjemisk 
Måleområde: 0,1-4000 mS/m 
Måleusikkerhet: ±5% 
 
Tidssensitiv parameter:  Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning 
og analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
  
 Dersom ikke annet er angitt er analysen startet innen gjeldene tidsfrist i henhold til analysemetoden 
 
 
 

4 Bestemmelse av klorid    
  
Metode: ISO 10304-1  
Måleprinsipp: Ionekromatografi 
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm. 
Rapporteringsgrenser: 1,00 mg/l 
Måleusikkerhet: 15% 
  
 
 

5 Bestemmelse av sulfat (SO42-)    

http://www.alsglobal.no
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 Metodespesifikasjon 
 
Metode: ISO 10304-1, EN 12506  
Måleprinsipp: Ionekromatografisk 
Rapporteringsgrenser: 5,00 mg/l   
Måleusikkerhet: 15% 
 
 

6 «V-2»  Metaller i rent vann/ferskvann 
 
Metode: Analyse med ICP-SFMS utføres i henhold til ISO 17294-1,2 (mod),  samt EPA-

metode 200.8 (mod).  
 Analyse med ICP-AES utføres i henhold til ISO 11885 (mod), samt EPA-metode 

200.7 (mod).  
 Kvikksølv (Hg) analyseres med AFS og utføres i henhold til ISO 17852. 
 
Prøve forbehandling: Analyse av vann, uten oppslutning. Prøven blir surgjort med 1 ml salpetersyre per 

100 ml prøve. Ved analyse av W blir ikke prøven surgjort før analyse.  
 
Rapporteringsgrenser: Al, Aluminium 0.2 µg/l 
 As, Arsen  0.05 µg/l 
 Ba, Barium  0.01 µg/l 
 Ca, Kalsium  100 µg/l 
 Cd, Kadmium 0.002 µg/l 
 Co, Kobolt  0.005 µg/l 
 Cr, Krom  0.01 µg/l 
 Cu, Kobber  0.1 µg/l 
 Fe, Jern  0.4 µg/l 
 Hg, Kvikksølv 0.002 µg/l 
 K, Kalium  400 µg/l 
 Mg, Magnesium 90 µg/l 
 Mn, Mangan  0.03 µg/l 
 Mo, Molybden 0.05 µg/l 
 Na, Natrium  100 µg/l 
 Ni, Nikkel  0.05 µg/l 
 P, Fosfor  1 µg/l 
 Pb, Bly  0.01 µg/l 
 Si, Silisium  30 µg/l 
 Sr, Strontium  2 µg/l 
 V, Vanadium  0.005 µg/l 
 Zn, Sink  0.2 µg/l 
  
Måleusikkerhet: Måleusikkerheten (MU) beregnes individuelt for hver enkelt prøve og er direkte 

koplet til den aktuelle målingen. Dette betyr at rapportert MU gjelder ved den 
aktuelle prøvens målte konsentrasjon. Måleusikkerheten kan variere med 
matriksinterferens,  fortynninger og lav prøvemengde. 

 
Andre opplysninger: Prøver som har et høyt innhold av klorid kan gi forhøyet rapporteringsgrense for 

As. 
 Prøver som har et høyt innhold av Mo kan gi forhøyet rapporteringsgrense for Cd. 
 
 
  
 
  
 

7 Bestemmelse av alkalinitet 
 
Metode: ISO 9963-1 
Måleprinsipp: Syrenøytraliseringskapasitet bestemt med potensiometrisk titrering. 
 Det titreres til endepunkt på pH 8,3 og 4,5. 

http://www.alsglobal.no
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 Metodespesifikasjon 
Rapporteringsgrenser: 0,150 mmol/L  
Relativ måleusikkerhet: 12% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 
 

8 Turbiditet i vann 
 
Metode: NS-EN ISO 7027-1 (2016) 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk 
Måleområde: 0,02 – 1000 FNU 
Måleusikkerhet: 0,02-1 FNU: ±20% 
 1-10 FNU: ±15% 
 10-1000 FNU: ±10% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning 
 
 

9 Bestemmelse av Nitrat  (NO3) 
 
Metode: CSN ISO 10304-1, CSN EN 12506 
Måleprinsipp: Ionekromatografi 
Prøve forbehandling: Prøven filtreres før analyse, porestørrelse 0,45µm. 
Rapporteringsgrenser: 2,0 mg/L  
Måleusikkerhet: 15% 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 

10 TOC (Totalt organisk karbon) i vann 
 
Metode: NS-EN 1484 (1997)  
Måleprinsipp: Forbrenning Shimadzu 
Måleområde: 0,15 – 200 mg/l  
Måleusikkerhet: ±15%  
 
 

11 Bestemmelse av totalt fosfor 
 
Metode: NS-EN ISO 6878 (2004), EPA 365.1 
Måleprinsipp: Spektrofotometrisk, SFA 
Måleområde: 2 – 100 µg/l (Måleusikkerhet: 15%)  
 0,10 – 1,0 mg/l (Måleusikkerhet: 10%) 
 
 

12 Bestemmelse av fosfat i rent vann, bassengvann, sjøvann og avløpsvann 
 
Metode: NS-EN ISO 6878 
 
 
 
 
 

13 Bestemmelse av BOF-5   
 
Metode: EN 1899-1, EN 1899-2 
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 Metodespesifikasjon 
  
Prøve forbehandling: Allyl-thiourea blir benyttet som nitrogeninhibitor.  
Rapporteringsgrenser: 1 mg/l 
Måleusikkerhet: 15% 
Andre opplysninger: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom 

prøvetaking og analyse. Prøven må derfor ha ankommet lab snarest mulig etter 
prøvetaking.  

 
 

14 Bestemmelse av kjemisk oksygenforbruk (KOF-Cr)     
 
Metode:  ISO 15705 
Måleprinsipp:  Fotometrisk metode. 
Prøve forbehandling:  Prøven homogeniseres før analyse 
Rapporteringsgrense:  5,0 mg/l 
Måleusikkerhet:  15% 
 
Tidssensitiv parameter:  Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 

analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 

15 Suspendert stoff i vann 
 
Metode: NS 4733 (1983) 
Måleprinsipp: Filtermetode (GF-A) 
Rapporteringsgrenser: LOQ: 2 - 1000 mg/l (ufortynnet) 
Måleusikkerhet: ±15% 
 
 
Tidssensitiv parameter: Det gjøres oppmerksom på at resultatet kan påvirkes av tiden mellom prøvetakning og 
analyse. Prøven bør derfor ha ankommet lab snarest mulig etter prøvetakning. 
 
 

 
 
 Godkjenner 
CAFR Camilla Fredriksen 

 
SAHM Sabra Hashimi 

 
 
 
 Utf1 
H ICP-SFMS 

 
Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
 
 

R ICP-AES 
 
Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
 

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia 
 
Lokalisering av andre ALS laboratorier: 
 
Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa 
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice 

                                                           
1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). 
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 Utf1 
 
Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon 
 
 

2 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS avd. Sarpsborg, Yvenveien 17, 1715 Yven 
   
 

 
 
Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the 
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. 
 
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
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Sør Nord

Døgnfluer

Baetidae 4 4

Ephemerellidae 10

Heptageniidae 10 10

Steinfluer

Capniidae 10 10

Leuctridae 10 10

Nemouridae 7

Perlodidae 10 10

Taeniopterygidae 10 10

Tovinger

Chironomidae 2 2

Simuliidae 5

Tipulidae 5

Vårfluer

Limnephilidae 7 7

Limnephilidae*

Polycentropidae 7

Rhyacophilidae 7

Oligochaeta 1 1

ASPT 7,10            7,00            

EQR 1,03            1,01            

nEQR 1,00            1,00            



Prosjekt Vassdrag Dato Stasjon VannID Kode LatID Overordnet takson Navn PIT-verdi AIP-verdi PIT AIP Symbol Dekn.grad Forekomst

Driva Driva 2019-01-10 Sør ulozon 106299 Chlorophyceae Ulothrix zonata 8,39 7,26 < 1,00                     

Driva Driva 2019-01-10 Sør zygb -45 Chlorophyceae Zygnema b (22-25 μ) 4,76 6,99 < 1,00                     

Driva Driva 2019-01-10 Sør spia -57 Chlorophyceae Spirogyra a (20-42 µ, 1K, L) 8,38 7,01 < 1,00                     

Driva Driva 2019-01-10 Sør oedd -54 Chlorophyceae Oedogonium d (29-32 µ) 10,87 7,27 < 1,00                     

Driva Driva 2019-01-10 Sør spid -72 Chlorophyceae Spirogyra d (30-50 µ, 2-3K, L) 19,18 < 1,00                     

Driva Driva 2019-01-10 Sør oedb -52 Chlorophyceae Oedogonium b (13-18 µ) 7,73 6,92 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør pensp 118260 Chlorophyceae Penium sp. 3,6 5,65 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør stasp 118210 Chlorophyceae Staurastrum sp. 3,05 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør spisp1 -43 Chlorophyceae Spirogyra sp1 (11-20 µ, 1K, R) 7,77 7,03 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør mouc -50 Chlorophyceae Mougeotia c (21-24 μ) 10,71 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør micamo 106151 Chlorophyceae Microspora amoena 11,58 7,18 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør uloten 106298 Chlorophyceae Ulothrix tenerrima 20,14 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør oedc -53 Chlorophyceae Oedogonium c (23-28 µ) 9,09 7,09 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør moude -37 Chlorophyceae Mougeotia d/e (27-36 μ) 4,59 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør euasp 118197 Chlorophyceae Euastrum sp. 5,47 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør dicsp 105650 Cyanophyceae Dichothrix sp. 4,55 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør bulsp 106161 Chlorophyceae Bulbochaete sp. 4,65 6,43 +

Driva Driva 2019-01-10 Sør moua -32 Chlorophyceae Mougeotia a (6 -12 μ) 5,24 ++

Driva Driva 2019-01-10 Sør cossp 118172 Chlorophyceae Cosmarium sp. 5,14 8,15              6,88                     ++

Driva Driva 2019-01-10 Nord ulozon 106299 Chlorophyceae Ulothrix zonata 8,39 7,26 < 1,00                     

Driva Driva 2019-01-10 Nord oedb -52 Chlorophyceae Oedogonium b (13-18 µ) 7,73 6,92 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord zygb -45 Chlorophyceae Zygnema b (22-25 μ) 4,76 6,99 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord moua -32 Chlorophyceae Mougeotia a (6 -12 μ) 5,24 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord dicsp 105650 Cyanophyceae Dichothrix sp. 4,55 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord oedd -54 Chlorophyceae Oedogonium d (29-32 µ) 10,87 7,27 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord oedc -53 Chlorophyceae Oedogonium c (23-28 µ) 9,09 7,09 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord moude -37 Chlorophyceae Mougeotia d/e (27-36 μ) 4,59 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord cossp 118172 Chlorophyceae Cosmarium sp. 5,14 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord chrsp 105510 Cyanophyceae Chroococcus sp. 3,57 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord hetsp 105775 Cyanophyceae Heteroleibleinia sp. 7,98 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord mouc -50 Chlorophyceae Mougeotia c (21-24 μ) 10,71 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord spia -57 Chlorophyceae Spirogyra a (20-42 µ, 1K, L) 8,38 7,01 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord stasp 118210 Chlorophyceae Staurastrum sp. 3,05 +

Driva Driva 2019-01-10 Nord uloten 106298 Chlorophyceae Ulothrix tenerrima 20,14 7,61              7,09                     +

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
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