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Sisomar AS org.nr. 987 520 507  - Søknad om utvdet biomasse og økt 

fôrforbruk på lokalitet 11264 Trollbukta i Sørfold kommune -  

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal 

uttalelse og til sektor for orientering 
 

Viser til søknad datert 7.2.2020 fra Sisomar AS vedrørende biomasseendring og økt fôrforbruk på 

lokalitet Trollbukta i Sørfold kommune.  

 

Lokaliteten er, fram til 31.12.2020, klarert til 9 000 000 stk settefisk med utslipp på 1 400 tonn 

tørrfôr. Etter dette vil lokaliteten nedjusteres til tidligere gitt tillatelse på 6 000 000 stk settefisk.  

 

Det omsøkes nå permanent utvidelse opp til 12 000 000 stk settefisk med utslipp på 2 200 tonn 

tørrfôr. I tillegg ønskes det en korrigering av feil midtpunkt for anlegget.  

 

 

Behandling   

Viser videre til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret  

(laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004. Denne forskriften 

§8 omhandler søknadsbehandling, og i tredje ledd heter det bl.a. at søker etter anvisning fra 

kommunen skal sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette kunngjøres i 

Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest i området.   

  

Nordland fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av 

akvakulturloven. Den som vil søke om akvakulturtillatelse i Nordland fylke skal derfor sende 

søknaden til Nordland fylkeskommune som tildelingsmyndighet.   

  

Før søknaden tas til behandling, kontrollerer fylkeskommunen rutinemessig at søknaden er 

komplett i henhold til forskriftene. Avhengig av hvilken type akvakultur og størrelse på anlegget 

som omsøkes, finnes det ulike rutiner for - og krav til saksbehandlingen. Felles for alle er imidlertid 

at kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal høres før søknaden sendes videre til 

behandling hos andre offentlige myndigheter.   

  



 

 

 

2 

Søknaden sendes nå til kommunen for offentlig ettersyn og kommunal behandling og til 

sektor for orientering   

Kommunen gjør først en vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen og skal deretter i 

samarbeid med søker utlyse søknaden og legge den ut til offentlig innsyn i en måned fra 

kunngjøringsdato. Søknader som er i strid med vedtatt arealplan skal returneres.   

  

Søker må, i samarbeid med kommunen, foreta utlysning i norsk.lysningsblad.no  

(lysningsbladet@norge.no) og de 2 mest leste aviser i omsøkte område. Utlysningsteksten må 

være fullstendig og godt synlig.  

   

Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn skal vedlegges kommunens uttalelse. Det bes opplyst 

om søknaden er i samsvar med gjeldende arealplan for kommunen, jf. akvakulturloven § 15 pkt. a 

sammenholdt med vilkåret i samme lov § 6 b.   

  

Orientering om tidsfrister   

Søknaden skal behandles iht. krav gitt i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av 

akvakultursøknader som trådte i kraft 1.9.2010. I henhold til denne forskrift § 4 andre ledd skal 

uttalelse fra kommunen, herunder merknader fra offentlig utlegging, være tildelingsmyndigheten i 

hende senest 12 uker etter at kommunen mottok søknaden. I løpet av denne perioden skal 

søknaden legges til offentlig ettersyn i 4 uker og behandles i kommunale utvalg. I samme forskrift 

§ 7 første ledd første punktum heter det: ”Fristoversittelse av uttalelse fra kommuner etter § 4 

andre ledd medfører at saken kan behandles uten uttalelse.”   

  

Kommunen gis med bakgrunn i ovennevnte en frist for tilbakemelding til Nordland 

fylkeskommune på 12 uker etter mottak av søknaden. Nordland fylkeskommune skal ha 

tilsendt kopi av kunngjøringene i avisene samt utskrift av utlysningen i Lysningsbladet. 

Dette for å stadfeste at kunngjøringen er gjort.   

  

Eksempel på annonsetekst er vist under:  
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KUNNGJØRING   

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:   

  

Søknad akvakultur i Sørfold kommune i Nordland   

Søker: Sisomar AS org.nr. 987 520 507 

Søknaden gjelder: Utvidet utslippstillatelse og biomasseendring  

Søkt størrelse: 12 000 000 stk settefisk og utslipp av 2 200 tonn tørrfôr 

Lokalitet: Trollbukta 

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 67º21,288` Ø 15º35,022`   

Kontaktadresse: post@sorfold.kommune.no  

  

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen 

må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.   

 

 

 

  

 

Orientering til sektoretater   

Dette brevet bør i tillegg anses som en orientering og det anmodes at søknaden kontrolleres av 

sektoretatene som senere skal behandle saken kan se på denne slik at eventuelle manglende 

dokumentasjon kan ettersendes snarest.   

Når kommunens uttalelse foreligger vil denne ettersendes Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket 

og Fiskeridirektoratet region Nordland sammen med eventuelle merknader, og sektoretatene vil da 

bli bedt om å starte behandlingen. Sektoretatene har da 4 uker på å fatte vedtak (jf. § 4 fjerde 

ledd) eller komme med uttalelser (jf. § 4 femte ledd).   

  

Orientering angående forskrift om konsekvensutredning  

Tiltaket skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854). Forskriften 

trådte i kraft 1. juli 2017 og erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for 

planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.   

Akvakultur faller inn under vedlegg II om tiltak etter annet lovverk, og skal behandles etter § 10 jf. § 

8. Fylkeskommunen er her ansvarlig myndighet for planer og tiltak for akvakultur. Beslutninger 

som gjøres etter forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven jf. forskriften § 3 annet 

ledd.   

  

Dersom høringsparten mener tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. de 

respektive kriteriene i § 10, og disse virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i 

søknaden, må dette meldes i svaret til fylkeskommunen. Høringsparten skal da konkretisere 

hvilke forhold som bør belyses nærmere. Kommunen og sektoretater er høringsparter og vi ber 

dere vurdere det omsøkte tiltaket i henhold til kriteriene i § 10 som omfatter deres 

myndighetsområde. Fylkeskommunen ber om at tiltaket vurderes i henhold til kriteriene i § 10 

som omfatter deres myndighetsområde. Det er til orientering utarbeidet en egen veileder til 
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forskriften § 10: Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger av vedlegg II-tiltak, som kan 

benyttes.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Stian Flengstad 

rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Tillatelse etter forurensningsloven 

Sisomar AS 

lokaliteten Trollbukta 

Sørfold kommune 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 
11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad 
2015 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Tillatelsen gjelder fra det 
tidspunktet Nordland fylkeskommune har gitt endelig tillatelse etter akvakulturloven og 
laksetildelingsforskriften. Dersom Fylkeskommunens vedtak innebærer tillatelse til en lavere 
produksjonsramme enn det som fremgår av denne tillatelsen, er det den laveste rammen som er 
gjeldende. Virksomheten kan ikke fravike kravene i denne tillatelsen uten skriftlig avklaring med 
Fylkesmannen. 
 
Informasjon om ansvarlig enhet 

Navn Sisomar AS 
Gate/postboks  
Poststed 8226 Straumen 
Kommune og fylke Sørfold kommune, Nordland Fylke 
Org. nummer  987 520 507 

 
Informasjon om lokalitet 

Lokalitetsnavn Anleggsnummer Risikoklasse1 Anleggsaktivitet 
Trollbukta 1845.0026 3 Produksjon av settefisk av laks, 

ørret og regnbueørret 
 

Utslippstillatelse erstatter tidligere midlertidig tillatelse gitt: 18.11.2015. 
 
 
              Oddlaug E. Knutsen (e.f.) 
                 seksjonsleder 

  
 
                        Torgeir Fahle 
                           rådgiver 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 

 
 

1 Jf. forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyr til statskassen for Fylkesmannen sitt arbeid med tillatelser og 
kontroll etter forurensningsloven 
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1. Produksjonsforhold og rammer 

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av settefisk av laks, ørret og regnbueørret på 
lokaliteten Trollbukta i Sørfold kommune. Tillatelsen er basert på en søknad om produksjon av 9 
mill. smolt med et årlig tørrfor forbruk på 2200 tonn. 
 
Årlig produksjon tillatt på lokaliteten Trollbukta 

Kartblad Lokalisering 
M-711 Norge-

serien 

UTM-koordinater (WGS84) 
ved utslippspunkt 

Antall smolt/årlig 
fôrforbruk i tonn 

Trollbukta 2129-4 10130 33W 525400 7471100 9 mill/2200 tonn 
 
 
2. Generelle vilkår 

2.1 UTSLIPPSBEGRENSNINGER 

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsens pkt. 3 til 10. Utslipp som ikke er 
uttrykkelig regulert på denne måten, er omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp 
ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da 
vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1. Utslipp 
av slike komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i 
pkt. 3 til 10, eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. 
 
2.2 PLIKT TIL Å OVERHOLDE GRENSEVERDIER 

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene 
innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som følger av normal drift i en slik grad 
at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.  
 
2.3 PLIKT TIL Å REDUSERE FORURENSNING SÅ LANGT SOM MULIG 

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy, lys og avfall, er isolert 
sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å 
redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten 
omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår i pkt. 3 - 10 uttrykkelig er satt grenser 
for.  
 
For produksjonsprosesser der utslippene er proporsjonale med produksjonsmengde, skal eventuell 
reduksjon av produksjonsnivå i forhold til det som er lagt til grunn i forbindelse med 
saksbehandlingen, medføre en tilsvarende reduksjon i utslippene. 
 

2.4 TILTAK VED ØKT FORURENSNINGSFARE  

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. 
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Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har eller 
kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles ihht. pkt 11.4. 
 
2.5 INTERNKONTROLL     

Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 
dette2. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne 
tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. 
Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og 
kunne redegjøre for risikoforhold ved anlegget. De som arbeider på virksomheten skal ha nødvendig 
kunnskap om mulige utslipp, og må arbeide aktivt gjennom egenkontroll for å hindre skade eller 
ulempe for miljøet, og forebygge utslipp. 
 
Virksomheten skal ha en driftsansvarlig ved anlegget som skal påse at krav i tillatelsen og generelle 
krav i forurensningsloven med forskrifter overholdes. Driftsansvarlig skal også sørge for overvåkning 
og gjennomgang av virksomhetens internkontroll når det gjelder ytre miljø. 
 
Miljømål 

Virksomheten skal sette miljømål for anleggets påvirkning på ytre miljø, jf. internkontrollforskriften § 
5 punkt 4. Miljømålene skal være målbare, konkrete og tilpasset det aktuelle anlegget. Målene skal 
dokumenteres skriftlig jf. samme paragraf, og skal gjøres kjent for de ansatte. Eksempler på ytre 
miljømål for anleggets påvirkning kan være fôrfaktor, avfallsmengder, energiforbruk, 
kjemikaliemengder, legemidler, vedlikeholds- og utskiftningsfrekvens for utslippsrelatert utstyr m.m.  
 
Plikt til forebyggende vedlikehold 
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal 
virksomheten sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. 
Virksomheten plikter å føre jevnlig tilsyn og kontroll med utslippsrelatert utstyr, og system/rutiner 
for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert jf. internkontrollforskriften § 5 punkt 73.  

 

3. Utslipp til vann 

3.1 UTSLIPPSMENGDER  

Utslippene fra anlegget er indirekte avgrenset gjennom en produksjonsramme (vilkår 1) og krav om 
rensing av avløpet (pkt. 3.2.2). Utslippene til vann skal reduseres i så stor grad som teknisk og 
økonomisk mulig. Renseeffekten skal måles i forhold til oppnådd reduksjon av organisk stoff og 
partikler, se pkt. 3.2.2 og vilkår 11. Det skal utføres jevnlige målinger av utslipp til vann. Prøvetaking 
og analyser skal gjennomføres i samsvar med krav i pkt. 11.1. 
 

 
2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 
(internkontrollforskriften) 
3 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 
(internkontrollforskriften) 
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Tap og spill av fôr skal reduseres mest mulig. Fisken skal ikke overfôres eller fôres på en slik måte at 
det kan medføre skade eller ulempe for det ytre miljø. Det skal brukes tørrfôr4. Ved forhøyet 
fôrforbruk, skal årsakene til dette kartlegges og nødvendige tiltak settes i verk i den hensikt å bringe 
fôrforbruket ned. 
 
Virksomheten skal ha skriftlige rutiner som sikrer en utfôring i den daglige driften som minimaliserer 
utslipp. Forhøyet fôrforbruk skal journalføres, med beskrivelse av årsak og iverksatte tiltak. 
 
3.2 UTSLIPPSREDUSERENDE TILTAK, RENSEANLEGG M.M. 
 
3.2.1 Renseanlegg 

Før utslipp til resipienten skal avløpsvannet renses mekanisk gjennom et primærrenseanlegg, dvs. at 
avløpsvannet skal renses i silanlegg, mekanisk sedimenteringsanlegg eller annen type renseanlegg 
som oppfyller følgende rensekrav: 
 

Type forurensning Rensekrav Måleparameter 
Suspendert stoff (SS) Minst 50 % reduksjon SS (partikler > 0,45 µm) 

For definisjoner, se vedlegg 2. 

 
3.3 UTSLIPP AV KJEMIKALIER OG LEGEMIDLER 

Bruk og utslipp av kjemikalier, legemidler, og desinfeksjonsmiddel skal virksomheten gjøre i samsvar 
med gjeldende regelverk/retningslinjer fra myndighetene. 
Ved bruk av legemidler og miljøskadelige kjemikalier skal det vises særlig aktsomhet for å unngå at 
midlene slipper ut i det omkringliggende miljø og gjør skade på miljøet.  
 
3.4 SANITÆRAVLØPSVANN 

Avløpet fra anleggets sanitæranlegg skal skje i samsvar med gjeldende regelverk og søknad skal 
sendes til kommunen.  
 
3.5 OLJEHOLDIG AVLØPSVANN 

Oljeholdig avløpsvann fra verksted, motorrom eller lignende skal renses tilfredsstillende i 
oljeavskiller eller tilsvarende renseinnretning5 
 
3.6 OVERFLATEVANN 

Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører 
skade på miljøet.  
 
3.7 MUDRING OG DUMPING  

Mudring og dumping er forbudt uten tillatelse fra Fylkesmannen, jf. forurensningsforskriften kap. 22.  

 
4 Tørrfôr defineres her som fôr med over 90 % tørrstoffinnhold 
5 Jf. forurensningsforskriften kapittel 15 om krav til oljeholdig avløpsvann 



  Side: 6/16 

 

4. Utslipp til luft 

Fôrlagring, tilberedning, spyling, rengjøring samt annen virksomhet ved oppdrettsanlegget skal 
foregå slik at det ikke fører til luktulemper av betydning for naboer m.fl. 
 

5. Lys 

Virksomheter som benytter lys som vekstregulering etc. må sørge for å utforme lysanlegget slik at 
dette er minst mulig til sjenanse for bosetninger, fritidshus e.l.  
 

6. Forurensede sedimenter   
Virksomheten plikter å holde løpende oversikt over eventuelle forurensede sedimenter ved 
anlegget, herunder faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det 
grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal Fylkesmannen varsles om 
dette. 
 
7. Kjemikalier og legemidler 

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, for 
eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, desinfeksjonsmidler, hydraulikkvæsker og 
brannbekjempningsmidler. 
 
Med legemidler menes her stoffer og preparater som brukes i virksomheten og som er bestemt til å 
forebygge, lege eller lindre sykdom eller sykdomssymptomer, påvirke fysiologiske funksjoner hos 
fisk eller til å påvise sykdom. For eksempel avlusningsmidler i form av fôr- eller 
badebehandlingsmidler. 
 
7.1 VURDERING AV KJEMIKALIER OG LEGEMIDLER 

For kjemikalier og legemidler som benyttes på en slik måte at det kan medføre forurensning eller 
fare for forurensning, skal virksomheten dokumentere at den har foretatt en vurdering av 
kjemikalienes og legemidlenes helse- og miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen 
relevant dokumentasjon jf. også punkt 2.5 om internkontroll. 
 
7.2 SUBSTITUSJON 

Virksomheten plikter å etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier og legemidler. 
Det skal foretas en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av 
de kjemikalier og legemidler som benyttes, og om alternativer finnes. Skadelige effekter knyttet til 
produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer finnes, 
plikter virksomheten å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.6 
 

 
6 Jf. produktkontrolloven av 11.6.1979 nr. 79 § 3a 
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7.3 REACH 

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke brukes uten at de er i 
overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket7.  
 
7.4 LAGRING AV LEGEMIDLER OG KJEMIKALIER 

Legemidler, biocider og kjemikalier skal være lagret forsvarlig. Lagerlokalene skal utformes slik at 
spill ved uhell eller lignende blir samlet opp. 
 
8. Støy 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 
 
Mandag-
fredag 

Kveld mandag-
fredag 

Lørdag Søn-/helligdager Natt  
(kl. 23-07) 

Natt 
(kl. 23-07) 

55 Lden 50 Levening 50 Lden 45 Lden 45 Lnight 60 LAFmax 
 
Lden er definert som døgnmiddel. Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den 
strengeste grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 
hendelser pr. time. 
Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23. 
Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07. 
LAFmax, er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå med Fast 
respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07. 
 
Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der 
impulslyden er av typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom impulslyd 
forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de grenseverdier 
som er angitt i tabellen. 
 
Støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens 
ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og 
produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens 
ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.  
 
Virksomheten skal holde seg innenfor grenseverdiene. I tillegg plikter virksomheten å redusere støy 
mest mulig. Dette gjelder for eksempel skjerming av aggregat, vifter og lignende. 
 
9. Energi  

Virksomheten skal ha et system for kontinuerlig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå 
en mest mulig energieffektiv produksjon i anleggene. Energistyringssystemet skal være i samsvar 
med norsk standard for energiledelse og inngå i virksomhetens internkontroll, jf. pkt. 2.5. 

 
7 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008. 
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10. Avfall 

10.1 GENERELLE KRAV 

Virksomheten plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det 
dannes avfall som følge av virksomheten. Innholdet av skadelige stoffer i avfallet søkes begrenset 
mest mulig.  
 
Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i 
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, 
herunder avfallsforskriften8. Kasserte nøter som inneholder mer enn 0,25 prosent Cu2O er farlig 
avfall, jf. § 11-4 i avfallsforskriften. 
 
Avfall som oppstår i virksomheten, skal søkes gjenbrukt i virksomhetens produksjon eller i andres 
produksjon, eller – for brennbart avfall – søkes utnyttet til energiproduksjon internt/eksternt. Slik 
utnyttelse må imidlertid skje i overensstemmelse med gjeldende regler fastsatt i eller i medhold av 
forurensningsloven, samt krav fastsatt i denne tillatelsen. 
 
Avfall som oppstår i virksomheten skal lagres på en slik måte at det ikke oppstår forurensning. Det 
er forbudt å brenne, grave ned eller dumpe avfall i sjø, det gjelder også kassert utstyr.  
 
10.2 HÅNDTERING OG LAGRING AV FARLIG AVFALL  

Sikringstiltak for lagring av farlig avfall skal være basert på en risikovurdering. Avfallet skal lagres 
utilgjengelig for uvedkommende. Lagringsområdet for farlig avfall skal ha fast dekke for å kunne 
oppdage og samle opp spill/søl. Avfallet må beskyttes mot vanninntrenging for å forebygge 
avrenning fra avfallet eller lekkasjer. Lagret farlig avfall skal være merket slik at det fremgår hva som 
er lagret, og ulike fraksjoner av farlig avfall skal ikke blandes sammen, men må behandles separat 
og skal merkes med EAL-nummer. Lageret skal også være sikret mot avdamping av forurensing til 
luft. Virksomheten er selv ansvarlig for at farlig avfall leveres årlig, samt deklareres i henhold til 
deklareringsskjema godkjent av Miljødirektoratet. 
 
Se punkt 12 for lenke til skjema for deklarasjon av farlig avfall. 
 
10.3 HÅNDTERING AV LEGEMIDLER OG KJEMIKALIERESTER 

Ubenyttede rester av legemidler og kjemikalier, for eksempel medisinfôr, antibiotika, biocider og 
andre miljøfarlige stoffer (inkludert emballasje) må samles opp, behandles og lagres separat slik at 
ikke "rent" avfall blir kontaminert og ubrukelig som ressurs. Det samme gjelder for ensilasje, 
fôrrester og slam/ekskrementer som inneholder legemiddel- eller kjemikalierester. Lageret for 
antibiotikaholdig død fisk og annet antibiotikaholdig avfall eller slam skal ha nok kapasitet, både til 
avfall ved vanlig drift og avfall ved sykdom. Avfallet skal leveres tilbake til produsent eller annen 
godkjent mottaker for farlig avfall9. 
  

 
8 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1.6.2004, nr. 930. 
9 Jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. 
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10.4 HÅNDTERING AV PRODUKSJONSAVFALL OG SLAM 

Død fisk og annet organisk produksjonsavfall som fôrrester, slam, fett o.l. skal håndteres på en slik 
måte at det ikke oppstår forurensning. Virksomheten skal ha beredskap til å håndtere massiv 
fiskedød ved f. eks sykdom eller algeoppblomstring.  
 
Oppsamlet død fisk skal konserveres omgående ved ensilering, frysing e.l. og føres til eget lager. Fisk 
som skal ensileres må kvernes og tanken må ha omrøring. Ensilasjetanker skal være forsvarlig sikret 
mot utslipp til miljøet. Oppsamlet organisk avfall som ikke inneholder antibiotika kan utnyttes som 
fôrprodukter eller gjødsel/jordforbedringsmiddel og skal håndteres etter gjeldende regelverk9 på 
dette området. Avfallet skal leveres videre til lovlig mottaker, jf. forurensningsloven § 32 om 
håndtering av næringsavfall, både ved utnyttelse av avfallet som en råvare i annen produksjon, og 
videre avfallshåndtering. 

 

11. Utslippskontroll 
11.1 MÅLING OG BEREGNING AV UTSLIPP 
Bedriften skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til vann, og disse skal utføres slik at 
de blir representative for virksomheten sine faktiske utslipp. Bedriften skal på forespørsel til enhver 
tid kunne dokumentere at rensekravene i vilkår 3.2.2 blir etterlevd, jf. internkontrollen. 
 
Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens 
dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive 
målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og 
utslippsfaktorer som benyttes.  
Sisomar AS har selv forpliktet seg i søknad til å overholde de grenseverdiene som ligger i sin 
massebalanse. 
 
Bedriften skal i forbindelse med utarbeidelse og revidering av måle- og beregningsprogrammet 
vurdere usikkerheten i målingene, og søke å redusere denne mest 
mulig. 
 
Utslippskontrollen ved renseanlegget skal utføres i samsvar med følgende oppsett: 
 
 

 Måleparameter Prøvepunkt Prøver per år 
Suspendert stoff SS utløp 

fortykker(renseanlegg) 
6 (1-3 døgn blandprøve) 

Avløpsmengde  Innløp og utløp 
(renseanlegg) + overløp 

Kontinuerlig 
 

 
Prøvetaking og analyse skal utføres etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS). Dersom disse ikke 
finnes, kan annen utenlandsk / internasjonal standard benyttes. Miljøvernmyndighetene kan 
akseptere at annen metode brukes også der standard finnes, dersom det dokumenteres 
tilfredsstillende at den er minst like formålstjenlig. Bedriften er 
ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret, og at prøvetakingspunkter 
etableres på steder som gjør det mulig å ta prøver av utslippene i henhold til aktuelle standarder. 
 
Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og analyse, skal 
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akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig. 
 
 

12. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot utslipp 

12.1 MILJØRISIKOANALYSE   

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet knyttet til den aktuelle 
lokaliteten. Virksomheten skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle 
kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal 
dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning 
med fare for helse- og/eller miljøskader inne på virksomhetens område eller utenfor. Ved 
modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.  
 
Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de 
helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.  
 
Virksomheten skal kjenne til risikoen for uønskede miljøpåvirkninger på utvalgte naturtyper og 
nøkkelområder for spesielle arter som følge av utslipp fra anlegget. Virksomheten må ha kunnskap 
om økosystemet, bunn- og strømforhold på lokaliteten, samt nærhet til viktige naturverdier som f. 
eks villaksens vandringsruter og nærliggende laksefjorder og laksevassdrag.  
 
12.2 FOREBYGGENDE TILTAK 

På basis av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både 
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Virksomheten skal ha 
en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.  
 
12.3 ETABLERING AV BEREDSKAP  

Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, 
etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt utslipp (herunder karsprekk, rømming, massedød i 
kar på grunn av sykdom etc.). Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten 
til enhver tid representerer.  
 
12.4 VARSLING AV AKUTTE UTSLIPP 

Akutte utslipp eller fare for akutte utslipp skal varsles i henhold til gjeldende forskrift10. 
Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.  

 

 

 

 
10  Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9.7.1992, nr. 1269 
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13. Miljøinformasjon og journalføring 

Virksomheten skal ha kunnskap om miljøpåvirkning fra egen aktivitet og oversikt over annen 
relevant miljøinformasjon11. Virksomheten skal regelmessig registrere og journalføre følgende data: 

Tema Data 
Produksjon Fiskemengde og total årsproduksjon 
Fôr Fôrtype, fôrforbruk, fôrfaktor 
Avfall Typer, mengde og disponeringsmåter 
Kjemikaler og legemidler Typer og forbruk 
Oppsamlet slam  Mengde og disponeringsmåter 
Rømt fisk Antall rømmingstilfeller og mengde rømt fisk 
Rensegrad Utregning av massebalanse ut fra målinger av 

avløpsvann og produsert slam og forbruk av 
tørrfor. 

 
Journalen skal tas vare på ved anlegget i minst 4 år og være tilgjengelig ved kontroll/inspeksjon. 
Deklareringsskjema for levert farlig avfall skal oppbevares i 3 år og kreves forevist Fylkesmannen ved 
inspeksjon. Skjema for deklarasjon av farlig avfall kan bestilles på NORBAS, lenke til nettstedet:  
http://www.deklarasjon.no/NorbasWeb/default.aspx 
Se vilkår 10.2 

 

14. Miljøtilstand og resipientovervåkning  

Bæreevnen er kapasiteten lokaliteten har til å ta imot og omsette organisk materiale. 
 
14.1 KRAV TIL MILJØTILSTAND 

Utslipp fra anlegget skal ikke føre til at organisk avfall skal akkumulere over tid eller at gravende dyr 
ikke kan eksistere ved under anlegget. 
 
I sedimenteringsområdet bør tilstandsklassen ikke være dårligere enn klasse II (jf. SFT-veiledning 
97:03: Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann) når det gjelder 
dypvann, bløtbunnsfauna og sediment, og tilstandsklassen skal ikke ha en negativ utvikling. 
 
Overflatevannet i influensområdet skal om sommeren ikke være dårligere enn 
naturtilstandsklassen. 
 
Det skal foretas jevnlig, risikobasert miljøovervåkning for å dokumentere at kravene til miljøtilstand 
overholdes.  
 
14.2 OVERVÅKING  

Bæreevnen er kapasiteten lokaliteten har til å ta imot og omsette organisk materiale. 
 

 
11 Jf. lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet 
(miljøinformasjonsloven). 

http://www.deklarasjon.no/NorbasWeb/default.aspx
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14.1 KRAV TIL MILJØTILSTAND 

Utslipp fra anlegget skal ikke føre til at organisk avfall skal akkumulere over tid eller at gravende dyr 
ikke kan eksistere ved avløpet eller i nærsonen til avløpet. 
 
Utenfor avløpets umiddelbare nærsone bør tilstandsklassen ikke være dårligere enn klasse II (jf. SFT-
veiledning 97:03: Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann) når det gjelder dypvann, 
bløtbunnsfauna og sediment, og tilstandsklassen skal ikke ha en negativ utvikling. 
 
Overflatevannet i influensområdet skal om sommeren ikke være dårligere enn 
naturtilstandsklassen. 
 
Det skal foretas jevnlig, risikobasert miljøovervåkning for å dokumentere at kravene til miljøtilstand 
overholdes.  
 
14.2 OVERVÅKING  

 For å overvåke påvirkninger det landbaserte matfiskanlegget har i området rundt 
utslippet, pålegges virksomheten etter forurensningsloven10 å gjenta 
resipientundersøkelsen hvert 2 år med hensyn på parameter og stasjonsvalg fra 2018 
utført av Aqua Kompetanse AS. Undersøkelsene basert på B-undersøkelse skal ikke 
følge frekvenser fastsatt i NS9410, men skal i stedet gjøres hvert 2. år på et tidspunkt på 
året der belastningen (utfôringen) er størst. Første undersøkelse skal gjøres i løpet av 
første år der denne tillatelse tas i bruk, og rapporteres Fylkesmannen fortløpende men 
senest 31. desember samme år. 
 

 Oppdretter pålegges å overvåke hvilken effekt de løste næringsstoffene fra utslippet har 
på de nærmeste grunnområdene ved utslippspunktet. Fylkesmannen ønsker innen 
1.6.2020 å få tilsendt en forpliktende overvåkningsplan med stasjoner nærmest 
utslippspunktet som skal overvåke eventuelle endringer i makroalge sammensetningen 
på stasjonene. I utgangspunktet skal makroalgeindekser for sjøvann (Fjæreindeksen – 
RSLA) brukes. Stasjonene må være dekkende for området som kan bli påvirket. Det skal 
også være med en referansestasjon i uberørt område. Videre beskrivelse av metodikken 
i bruk av Fjæreindeksen finnes i Klassifiseringsveileder 02:2018: 
https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-
direktoratsgruppa/Klassifisering-av-miljotilstand-i-vann-02-2018.pdf 

  
 
Undersøkelsene skal utføres av en uavhengig, kompetent faginstans og resultatene skal ha en faglig 
vurdering i forhold til miljøpåvirkning. Undersøkelsene skal oversendes Fylkesmannen fortløpende 
så snart disse foreligger. 
 
14.3 UTVIDET OVERVÅKING 

Virksomheten plikter å gjennomføre mer omfattende undersøkelser eller overvåking dersom 
Fylkesmannen finner dette nødvendig for å kartlegge anlegget sin forurensningseffekt på 
resipienten jf. forurensningsloven § 51. Virksomheten kan også bli pålagt å betale en forholdsmessig 
del av kostnadene ved en felles resipientundersøkelse sammen med andre virksomheter med 
utslipp i området. 

 

https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Klassifisering-av-miljotilstand-i-vann-02-2018.pdf
https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Klassifisering-av-miljotilstand-i-vann-02-2018.pdf
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15. Utskifting av utstyr 

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å motvirke 
forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal Fylkesmannen på forhånd 
gis melding om dette.  
 
All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke 
forurensning skal benyttes.  

 

16. Eierskifte 

Hvis virksomheten overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og 
senest én måned etter eierskiftet. Dette gjelder også ved navneendringer for virksomheten. 
 
17. Nedleggelse 

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller 
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Hvis 
anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal 
det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning, 
samt pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig 
erstatningsansvar (jf. forurensningsloven § 20 om nedleggelse og driftsstans).  
 
Ved nedleggelse eller stans skal virksomheten sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller 
ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall 
håndteres i henhold til gjeldende forskrift12. De tiltak som treffes i denne forbindelse, skal 
rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også 
inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte kjemikalier og navn på 
eventuell(e) kjøper(e). 
 
Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig 
tilfredsstillende stand igjen. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start 
er planlagt. 
   

18. Tilsyn  

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  

 
12 Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall 
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19. Bortfall av tillatelsen 
Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at tillatelsen er 
trådt i kraft, skal virksomheten sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik 
at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen eller trekke den tilbake. 
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VEDLEGG 1 Liste over prioriterte stoffer, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i pkt. 
3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

 Vanlige forkortelser 

Bromerte flammehemmere:   
      Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
      Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
      Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
      Heksabromcyclododekan HBCDD 
      Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden 
difenol) 

TBBPA 

Klorholdige organiske forbindelser  
      1,2-Dikloretan EDC 
      Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
      Heksaklorbenzen HCB 
      Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
      Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
      Klorerte alkylbenzener KAB 
      Pentaklorfenol PCF, PCP 
      Polyklorerte bifenyler PCB 
      Tensidene:  
              Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
              Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC 
              Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC 
      Triklorbenzen TCB 
      Tetrakloreten PER 
      Trikloreten TRI 
      Triklosan  (2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether)  
Nitromuskforbindelser:  
      Muskxylen  
        
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:  
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE 
Dodecylfenol m. isomerer  
2,4,6tri-tert-butylfenol  
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)  
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS PFOS, PFOS-relaterte 

forbindelser 
Perfluoroktansyre (PFOA)   
  
Tinnorganiske forbindelser:  
       Tributyltinn TBT 
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Vanlige forkortelser

       Trifenyltinn TFT, TPT 
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
Bisfenol A BPA 

 
 

VEDLEGG 2 - AVLØPSDEFINISJONER 

 
SS  Suspendert stoff, partikler i avløpsvann. 
TOC  Totalt organisk karbon, brukt som mål på mengde organisk stoff i avløpsvann. 
KOF  Kjemisk oksygenforbruk, brukt som mål på mengde organisk stoff i avløpsvann. 
BOF7  Biologisk oksygenforbruk over 7 døgn, brukt som mål på mengde organisk stoff i avløpsvann. 
 
 
 

 
 



Beredskapsplan ved rømming eller mistanke om rømming
Tittel Beredskapsplan ved rømming eller mistanke om rømming Avdeling Drift

Opprettet 24.03.2000 Type Instruks

Dokumentnummer SF-I-502 Sist revidert 10.02.2020

Revisjonsnummer 07 Sist revidert av Nils Jøstensen

Godkjent av Jon Meisfjord Kategori Instruks

 

 

1. Formål.

Hensikten med planen er å forhindre rømming og blanding av oppdrettsfisk med villfisk samt begrense
omfang av rømming når ulykken eventuelt inntrer og å sikre at interne og myndighetenes krav til gjenfangst
og rapportering blir fulgt. 

 

2. Ansvarsforhold.
 

Daglig leder har det overordnede ansvaret for at denne prosedyren blir fulgt. Alle ansatte er ansvarlig for at
prosedyren blir fulgt.

 

3. Omfang.
 

Gjelder ved ett hvert tilfelle av rømming eller ved mistanke om rømming fra settefiskanlegget.

-Rømmingen kan oppdages gjennom daglig røkting og andre rutiner i anlegget. Korrekt oppdagelse av
rømming forutsetter at prosedyrer angående dødfiskopptak, røkting og kontroll av smolt under innlasting
følges.

-Rømming kan oppdages ved daglig inspeksjon av sekundærsikring som vaktansvarlig utfører og loggfører.

Innsatsfaktorer bedriften disponerer, og utplasserings steder

Båt ligger på vannet til enhver tid.

3 stk 100m beredskapsgarn. 1,5x3 20mm. ligger på lager i hall G.

Vadere. Et sett i hall B og 1 sett på arbeidstøy lager.

 

4. Utførelse.
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Korrekt gjennomføring av denne beredskapsplanen innebærer at alle er kjent med prosedyrer som
omhandler "Stopp i pumpe ved levering, sortering eller flytting", "vaksinering", "dødfiskopptak", "ensilering",
Smoltlevering; Forberedelser før oppstart levering, Smoltlevering; Instruks for brønnbåt og Smoltlevering fra
Sisomar AS, beskrivelse av operasjon

Når en eventuell rømming eller mistanke om rømming oppdages skal ting skje i følgende rekkefølge:

Stopp rømming / begrens omfang av rømming.
Kontakt daglig leder og formann drift.
Daglig leder eller person utpekt av daglig leder skal umiddelbart varsle Fiskeridirektoratet pr mail og
telefon om rømmingen.
Kartlegg årsak, omfang og utvikling.
Behov for bistand i form av utstyr, personell eller annet vurderes.
 
Anlegget setter i verk de strakstiltak som er mulig og nødvendige for å begrense rømming. Eventuell
skade på inventar utbedres om mulig.
Gjenfangs iverksettes straks med anleggets utstyr.
Gjenfangsten begrenses til sjøområdet inntil 500 meter fra anlegget og opphører når det er åpenbart
at den rømte fisken ikke lengre befinner seg i dette området.
Båt og 300 meter med beredskapsgarn samt vadere ligger på anvist plass.
Eventuell gjenfanget fisk avlives og destrueres etter gjeldende prosedyrer.
Varsle de nødvendige instanser:Daglig leder eller person utpekt av denne er ansvarlig for å varsle
offentlig myndighet ved Fiskeridirektoratet umiddelbart

 

Ved fisk i fiskefelle skal følgende tiltakt gjøres:

- Pump fisken opp ved hjelp av vakumpumpe/sentrifugalpumpe.Eventuelt kontakte Sørfold
Industriservice for pumping med bil.
- Fisken skal over vannavskiller og destrueres.
- Mattilsyn og veterinær skal informeres i forkant av dette.
- Fisken skal sikres en velferdsmessig avliving under eventuell sanering, bruk bedøvelse.

 

 

Kontaktinfo:

Daglig leder: Jon Meisfjord 48149060

Formann drift: Geir Roald 95068731
Mail: fmc@fiskeridir.no
Telefon: 03415
Rømming eller mistanke om rømming meldes også elektronisk til fiskeridirektoratet. Skjema finnes på 
www.fiskeridir.no

Daglig leder varsler i tillegg veterinær ved behov og forsikringsselskapet dersom dette er aktuelt.
Forsikring Gjensidige v/havari, Atle Karlsen, tlf 911 72 006
Ved mistanke om sykdom eller rømming av medisinert fisk varsles mattilsynet av veterinær.
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            5. Dokumentasjon:
 

Etter en rømningsulykke skal det utarbeides en rapport som beskriver årsaken til og omfanget av
ulykken, hvor effektivt beredskapen fungerte og skissere tiltak for å forebygge nye ulykker og å
bedre beredskapen. Rapportene arkiveres i perm for avviksmeldinger.
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Beredskapsplan for utslipp til ytre miljø
Tittel Beredskapsplan for utslipp til ytre miljø Avdeling Drift

Opprettet 09.05.2016 Type Instruks

Dokumentnummer SF-I-547 Sist revidert 07.02.2020

Revisjonsnummer 04 Sist revidert av Nils Jøstensen

Godkjent av Jon Meisfjord Kategori Instruks

1. Formål.

Sikre at vi handler riktig og raskt ved et utslipp av miljøskadelige stoffer slik at skade på miljøet
minimaliseres.

 

2.Ansvarsforhold.

Prosedyren gjelder for alle ansatte.

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle på nødnummer 110

 

3.Omfang.

Denne instruksen omfatter hendelser som opptrer uventet og plutselig og forårsaker forurensning av det
ytre miljø.

 

4. Utførelse.

Ved utslipp av kjemikalier, drivstoff eller ensilasje der det er fare for spredning av miljøskadelige stoffer til
jord, vann eller luft er det viktig å aksjonere med riktige prioritetsvalg.

Når man aksjonerer mot akutt forurensning velges tiltak som prioriterer:

1) liv

2) helse

3) miljø

4) næringsinteresser

 

Varsle straks daglig leder, formann drift, vedlikeholdsleder og øvrige ansatte.
Sett i gang opprydding umiddelbart:
Kontakt Sørfold industriservice for assistanse til sugebil, graver/hjullaster, bygg evt voll for å
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begrense spredning.
Alt søl fjernes.
Det tas prøver av grunnen/vannet etterpå.

 

Daglig leder kontakter kommunen som er forurensningsmyndighet for området.

Når varsel er mottatt hos 110-sentral, viderevarsles Kystverkets beredskapsvakt. Kystverket vil kunne
overvåke, stille krav til forurenser, gi råd eller aksjonere, avhengig av hendelsens karakter og omfang.

Instans/navn Tlf. nr Tlf (pri) Tlf (mob)

Brann 110   

Sørfold industriservice 957 67 061   

Vakttelefon teknisk/næring               416 04 859   

    

Jon Meisfjord, daglig leder. 756 97 300  481 49 060

Hans Jørgen Kamfjord. Vedlikehold   905 00 676

Geir Roald Sagnes, formann drift 756 97 300  950 68 731

 

Et hvert form for avvik tilknyttet instruksen skal rapporteres umiddelbart.
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Beredskapsplan ved ulykke og personskade
Tittel Beredskapsplan ved ulykke og personskade Avdeling Drift

Opprettet 23.02.2011 Type Instruks

Dokumentnummer SF-P-510 Sist revidert 10.02.2020

Revisjonsnummer 06 Sist revidert av Nils Jøstensen

Godkjent av Nils Jøstensen Kategori prosedyrer

SENTRALE TELEFONNUMRE

 

Instans/navn Tlf. nr Tlf (pri) Tlf (mob)

Nødhjelp 113   

Brann 110   

Politi 112   

Pårørende Se vedlegg   

Jon Meisfjord, daglig leder. 75697300  48149060

Geir Roald Sagnes, formann drift 75697300  95068731

 

 

 

1. Formål.

Ulykker med død og/eller alvorlige skader hos arbeidskollega eller familie kan føre til krisereaksjoner.
Arbeidsulykker, store ulykker og katastrofer har det til felles at de bryter opp menneskelige bånd. De kan
føre til fortvilelse, sinne, hjelpeløshet, bebreidelser og skyldfølelser. Hensikten med denne prosedyren er å
ha en plan for hvordan slike hendelser som opptrer uventet og plutselig skal takles.

 

2.Ansvarsforhold.

Daglig leder har det overordnede ansvaret for at denne prosedyren blir fulgt. Driftsleder er også ansvarlig
for at prosedyren blir fulgt. I tillegg har hver ansatt ansvar for at prosedyrens innhold følges.
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3.Omfang.

Denne prosedyren omfatter hendelser som opptrer uventet og plutselig og forårsaker traumatiske kriser hos
en eller flere av våre ansatte. Slike hendelser kan ramme bedriften direkte i form av
arbeidsulykke/storulykke på arbeidsplassen eller indirekte (personell på reise eller i hjemmet). Ulykker,
plutselige dødsfall, vold, nestenulykker som kunne fått et katastrofalt utfall med mer er eksempler på
traumatiske hendelser som medfører krisereaksjoner hos de fleste.

 

4.Referanser.

Arbeidsmiljølovens $ 21

 

5.Beskrivelse.

5.1 Generelt

På arbeidsplassen kan kriser/sorg medføre at produksjon og arbeidskvalitet reduseres, og at sykefravær og
avgang av personell stiger. Andre konsekvenser kan være tap av arbeidsmotivasjon, syndebukkmentalitet,
konflikt mellom grupper, og kritiske holdninger til arbeidsstedet. Størrelsen på hendelsen har betydning for
hvor mange som rammes, men i mindre grad for de individuelle lidelser som påføres.

Når katastrofen rammer er selve redningsarbeidet alltid førsteprioritet. Dernest gjelder det å skaffe
personaloversikt, og punkt tre er å varsle pårørende gjennom politi eller prest på stedet.

Personer som sliter med sorg er ofte i emosjonell ubalanse og kan være en fare for sikkerheten. Dette er
spesielt viktig å være klar over i risikofylte arbeidsrutiner.

I hver avdeling er det utplasert en førstehjelpsvegg med nødvendig utstyr for førstehjelp. Det er i adm bygg
utplassert førstehjelpskoffert med et utvidet innhold av utstyr for håndterig av ulykker og personskader. Det
er i tillegg utplassert øyeskyllevann ved hver luttank for vasking av vekslere.

 

5.2 Tiltak

Daglig leder tar seg av all kontakt med media.

 

5.2.1 Alvorlig personskade

Ved arbeidsulykke må den/de ansatte som oppdager eller er involvert i hendelsen vurdere omfanget. Er det
alvorlig personskade skal nødhjelp ringes. Ring 113.

Hvem (hvem som ringer)1.
Hva (hva som har skjedd, tilstanden til pasienten)2.
Hvor (hvor dette har skjedd)3.
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Bekreft (få 113 til å gjenta beskjeden din for å unngå misforståelser)4.

Etter at nødvendig førstehjelp er foretatt på pasienten skal daglig leder kontaktes. Er ikke han å få tak i skal
formann ved anlegget kontaktes. Daglig leder skal også kontaktes ved arbeidsulykke uten personskade.
Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten skal kontaktes.

5.2.2 Brann

Ved brannalarm skal alle ansatte samles ved parkeringsplass admbygg.

Ved brann skal den ansatte ringe110. De ansatte skal etter beste evne forsøke å slukke brannen. De må
ikke utsette seg selv for fare.

Daglig leder skal kontaktes. Er ikke han å få tak i skal formann ved anlegget kontaktes. Daglig leder sørger
for at Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten blir informert.

 

5.2.2 Dødsfall

Ved arbeidsulykke med dødelig utgang eller plutselig dødsfall på arbeidsplassen skal daglig leder
kontaktes. Lensmann og Arbeidstilsynet skal så informeres. Prest eller lensmann skal kontakte pårørende.
Bedriftshelsetjeneste skal informeres og etter hvert skal pårørende kontaktes av ledelsen.

 

5.2.3 Sentrale telefonnumre

I tabellen på første side er det notert opp sentrale telefonnumre. Hvem som skal kontaktes vil selvfølgelig bli
vurdert ut fra omfanget.

Hovedregelen er at den ansatte/formann ved anlegget skal ringe etter akutt hjelp, og deretter ringe daglig
leder. Han har da ansvaret for at aktuelle parter blir informert.

 

5.2.4 Mulige tiltak

Det er viktig å vurdere situasjonen for å avgjøre hvilke tiltak som skal treffes. Hvis en kollega sliter med sorg
har vi alle et ansvar. Mye unødvendig lidelse kan unngås dersom ledelse og kollegaer er bevisst på å ta seg
av den som sliter med sorg. Å vise omsorg og medmenneskelighet er noe alle kan gjøre.

Gjennomgår en eller flere av de ansatte kriser forårsaket av dødsfall eller andre hendelser vil bedriften
diskutere mulige tiltak med bedriftshelsetjeneste og prest

For andre hendelser enn arbeidsulykker som forårsaker traumatiske kriser hos ansatte skal
bedriftshelsetjenesten involveres for å treffe tiltak.

Hendelser i sammenheng med denne prosedyren skal ikke legges ut på sosiale medier.

 

5.2.5 Etterreaksjoner
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Kriser og katastrofer skaper ofte etterreaksjoner som oftest er mer langvarig enn vi gjerne vil tro. Dette
arbeidet for å redusere/fjerne disse virkningene bør gjøres i nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

 

6.Registering og rapportering.

Ved arbeidsulykke skal det utarbeides skriftlig rapport. Denne skal sendes til Arbeidstilsynet og Lensmann.

Skjemaet; ”Melding om yrkesskade” (RTV blankett 11.01 A) skal sendes inn til trygdekontoret (se vedlegg).

Det skal alltid fylles ut avviksskjema ved personskade, ulykke og dødsfall

 

7.Henvisninger.

Nødprosedyre, SF-P-201

 

8. Distribusjon.

.
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Beredskapsplan ved sykdom/massedød og
tilbakekalling/seksjonering/eksludering
Tittel Beredskapsplan ved sykdom/massedød og

tilbakekalling/seksjonering/eksludering Avdeling Drift

Opprettet 24.03.2000 Type Instruks

Dokumentnummer SF-I-503 Sist revidert 29.04.2019

Revisjonsnummer 07 Sist revidert av Nils
Jøstensen

Godkjent av Jon Meisfjord Kategori Instruks

 

1. Formål.

Å begrense dødelighet, økonomisk tap og uheldige innvirkninger på miljøet ved utbrudd av
smittsomme sykdommer eller forhold som tilsier at fisken ikke kan sendes ut som et sertifisert
produkt samt en tilbakekalling/ekskludering av grupper fisk allerede forlatt anlegg.

 

2. Ansvarsforhold.

Samtlige ansatte ved anlegget har ansvar for at denne prosedyren blir fulgt opp. Besluttning om
tilbakekalling av partier som er forlatt anlegget gjøres av daglig leder. All medisinering skal være
godkjent av veterinær. Legemiddelbruk gjennomføres etter instruks fra veterinær eller
fiskehelsebiolog.

 

3. Omfang.

Gjelder fra dødelighet, sykdom, forgiftning eller miljøforhold er oppdaget og til forholdet er under
kontroll. Type hendelser som kan føre til tilbakekalling/ekskludering/seksjonering vil være forgiftning
av vannrsurser, fremedstoffer i fôr, rogn, bedøvelse, medisin, vaksine, ikke overholdte MRL
konsentrasjoner eller bruk av kjemikalier som har uheldig påvirkning på fisken. Hvis sykdom
oppdages og medisinering kreves, skal det utføres prøvetakning av fisken etter behandling av
godkjent og uavhengig laboratorier for å dokumentere at MRL verdier overholdes. Oppdages det
forhold der fisken ikke kan sendes ut skal denne holdes tilbake til årsak er kartlagt og tiltak utført slik
at fisken igjen kan settes ut. Oppdages forhold der fisken ikke kan selges som et GlobalG.A.P
sertifisert produkt skal fisken seksjoneres ut fra annen fiskegruppe og holdes adskilt fra fisk som er
sertifisert.

 

4. Utførelse.

Korrekt gjennomføring av denne beredskapsplanen innebærer at alle er kjent med prosedyrer som
omhandler desinfisering, dødfiskopptak, ensilering og slusing til og fra avdelinger.
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Arbeid med syk eller død fisk innebærer fare for spredning av fiskepatogene bakterier. Alle skal ta
forhåndsregler for å unngå spredning til andre deler av anlegget, jfr. prosedyrer nevnt ovenfor.

Isolering:

Ved oppdagelse av sykdom eller forhold mht ikke sertifisert produkt skal den enkelte
avdeling/enkelte kar, kunne skilles relativt lett ut og isoleres på stedet eller flyttes til egnet del av
anlegget for isolering. De forskjellige avdelingene har eget oppsett på fordeling av håver og koster.
Ved mistanke om sykdom skal kar/karene få eget utstyr som kost og håv som desinfiseres før bruk.
Det vil også opprettes midlertidig sluse hvor man bytter skotøy, kjeledress og hansker før ankomst
til kar/karene.

Rapportering:
Ved forøket dødelighet og/eller mistanke om meldepliktig sykdom varsles Mattilsynets lokalkontor
umiddelbart, tlf 22 40 00 00 av daglig leder eller biolog.
Brønnbåter, fôrleverandører og andre som har kontakt med anlegget varsles og rutiner avtales.

Hvis det blir gjort kjent eller oppdages forhold som krever tilbakekalling/isolering av partier  i
anlegget eller partier som allerede har forlatt anlegget skal dette meddeles kunde og GLOBALG.A.P
sertifiseringsorgan så snart som mulig. Kunde og sertifiseringsorgan må tilsendes kopi av
produktblad for gjeldende fiskegrupper tilbakekallingen gjelder og informasjon angående grunnlag
for tilbakekalling/isolering.

 

Tiltak:
Mulige tiltak skal diskuteres med veterinær og iverksettes etter plan.
Dersom det etter vurdering kommes frem til at det kreves umiddelbar utslakting skal følgende
hensyn tas:

Aktuell mottaker kontaktes
Destruksjonsmetode avklares med veterinær/mattilsyn.
Rekvirere tilstrekkelig transportkapasitet, skal være smittemessig betryggende!

 

 

Hvis det kommer til at anlegget må ta livet av fisk i en nødssituasjon, skal det til en hver tid være
bedøvelse på anlegget som skal være nok til avliving av inntil 400.000 smolt forutsatt kontroll på
oksygentilsetting, enten dette gjøres på karnivå eller i egnet bedøvelseslinje i anlegget.

Settefiskanlegget disponerer to stk ensilasjekvern. Avhengig av hvilken avdeling et eventuelt
sykdomsutbrudd oppdages på skal det alltid være mulighet for å kunne ensilere dødfisk på egen
plass for å unngå kryssing av trafikk mellom syke / friske avdelinger.

Ved massedød i anlegget skal det være minimum 5 kubikk ensilasjelager tilgjengelig til en hver tid.
Henter av ensilasje er Akva Ren , tlf 77 71 11 70 i Tromsø som kan være på anlegget i løpet av 1-2
dager ved behov.

Under ekstreme tilfeller med mye dødelighet bør det innkalles brønnbåt og sugebil fra Sørfold
industriservice for å sikre en forsvarlig transport av død fisk til kai og levering til brønnbåt for
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transport med stengte ventiler. Mottaksanlegg er Hordafôr, Aquarius, tlf 75 09 20 02.

Det skal til en hver tid eksistere transportkar, stamper og bøtter i anlegget for mellomlagring av
dødfisk.
Egne håver er til stede på hvert kar, i eventuelle tilfeller med kraftig dødelighet kan pumpe med
vannavskilling benyttes, i tillegg er det til en hver tid 3-4 store hover i anlegget. Plasseringen av
disse er sannsynligvis i forbindelse med sorteringsutstyret.

Varsling massedød:

All varlsing starter med å kontakte daglig leder eller den som er utnevnt av daglig leder. Det er dem
som videre kontakter rette myndigheter og involverte parter.
Ved eventuell akutt massedød skal følgende kontaktes:
Daglig leder: Jon Meisfjord 48 14 90 60
Formann drift: Geir Roald Sagnes 95 06 87 31
Mattilsyn, tlf 22 40 00 00
Veterinær Janette Festvåg, tlf  900 58 125
Transportør, Hordafôr, tlf 75 09 20 02
Akvaren, tlf 77 71 11 70
Forsikring Gjensidige, tlf 915 03 100/ Atle Henry Karlsen 911 722 06
Sørfold industriservice tlf 95767061

Varsling tilbakekalling:

Daglig leder kontakter kunde og sertifiseringsorgan
Mattilsyn, tlf 22 40 00 00
veterinær Janette Festvåg, tlf 900 58 125

Forsikring Gjensidige, tlf 915 03 100/ Atle Henry Karlsen 911 722 06

Gjelder tilbakekalling kontaminering fra vannresurs skal lokal forurensingsmyndighet varsles. Sørfold
kommune

Gjelder tilbakekalling kontaminering fra kjemikalier, fôr, bedøvelse eller vaksine skal leverandør
kontaktes.

 

Sisomars kontaktperson i DNV GL: 

Det er til enhver tid siste revisjonsleder som er kontaktperson for Sisomar.

Telefon DNV-GL hovedkontor

 +47 6757 9900

Sten-Ivar Larsen

E-post: Sten-Ivar.Larsen@dnvgl.com

Mobil: 92695827
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En årlig test av tilbakekallngs rutiner skal utføres i april og dokumenteres i HMS/IK systemet. Testen er satt
som eget punkt i årskalenderen.

 

Et hvert form for avvik tilknyttet instruksen skal rapporteres umiddelbart.
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 Saksbehandler, innvalgstelefon  
  Torgeir Fahle, 75531673 

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven for lokaliteten 
Trollbukta i Sørfold kommune 

Fylkesmannen i Nordland viser til søknad fra Sisomar AS om utvidet fôrforbruk for landbasert 
produksjon av laks, ørret og regnbueørret ved lokaliteten Trollbukta i Sørfold kommune ankommet 
oss den 5.4.2019. Samt tidligere e-post av 28.9.2016 der Sisomar AS ber om endrede vilkår i forhold 
til overvåkning av renseanlegget. Vi viser også til møte med Sisomar AS den 24.10.2019 hos 
Fylkesmannen.  
 
 
Vedtak 
Fylkesmannen i Nordland innvilger søknaden fra Sisomar AS og gir tillatelse1 på spesifiserte vilkår2. 
Tillatelsen er vedlagt og gjelder bruk av maksimalt 2 200 tonn tørrfôr årlig til hold av inntil 9 
millioner smolt av laks, ørret og regnbueørret ved lokalitet Trollbukta i Sørfold kommune. 
Vilkårene for rensing er endret til å gjelde Suspendert Stoff (SS) og skal dokumenteres gjennom 
massebalanse og målinger fra avløpet i fortykker i renseanlegget. Tillatelsen gjelder forurensning fra 
virksomheten og er gyldig dags dato.  
 
 
En eventuell klage på dette vedtaket må være oversendt Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker fra 
sistnevntes samordnende vedtak er mottatt. 
 
Bedriften kan komme med merknader til varsel om fastsettelse av risikoklasse og 
saksbehandlingsgebyr (se side 7) innen 14 dager fra dette brev er mottatt. 
 
 
Tiltak som må gjennomføres i henhold til tillatelsen: 

 Rensing av anleggets utslipp (se vilkår 3.2) samt utslippskontroll (se vilkår 11) 
 For å overvåke påvirkninger det landbaserte matfiskanlegget har på området ved utslippet 

og utover i resipienten, pålegges virksomheten etter forurensningsloven å gjenta 
resipientundersøkelsen tilsvarende B-undersøkelsen rundt utslippspunktet hvert 2 år med 
hensyn på parameter og stasjonsvalg fra 2018 utført av Aqua Kompetanse AS. Første 
undersøkelse skal gjøres i løpet av første år der denne tillatelse tas i bruk. 

 
1 Forurensningsloven § 11 
2 Forurensningsloven § 16 
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 Lage forslag til og gjennomføre et overvåkningsprogram for løste næringsstoffer med fokus 
på makroalgeindekser for sjøvann (Fjæreindeksen) fra utslippspunkt og deretter etter 
strømretning på overflatestrømmen. Frist for innsendelse av overvåkningsprogram 1.6.2020. 
 

 
Bakgrunn 
Søknaden gjelder økning av fôrforbruk ved lokaliteten Trollbukta på land i Sørfold kommune, samt 
endrede vilkår i overvåkningen av renseanlegget. Sisomar AS søker om en økning i forforbruket fra 
1400 tonn til 2200 tonn tørrfor. Selskapet skal fremdeles produsere oppimot 9 millioner smolt men 
produserer noe storsmolt.  
 

 
Fig 1. Oversiktskart fra Aqua Kompetanse AS som viser plassering as Sisomar AS i Sørfold kommune. 
 
 
Lokalitet Trollbukta er plassert langs vestsiden av Sørfoldbukta i Sørfoldas innerste del. Den innerste 
delen av Sørfolda er langgrunn, med dybder under 10 meter ut til ca. 1 kilometer nord for anlegget. 
Sisomar AS har nå lagt ut et nytt utslippspunkt (se fig. 1 og 2) 
 
Utslippspunktet ligger i et område der dybden grovt sett varierer fra 3 til 5 meter. Dybden ved det 
utslippspunktet ble målt til 3,8 meter. Tidevannsdatabasen i Olex- plottersystemet anga 1,4 meter 
over laveste lavvann på prøvetakingstidspunktet når man målte dybden, slik at man i perioder med 
stor tidevannsforskjell, når laveste lavvann inntreffer, kan oppleve en dybde på 2,4 meter i 
utslippsområdet. 
 
Søknaden har ikke vært ute til offentlig høring siden det kun gjelder økning av fôrforbruk og endrede 
vilkår for prøvetakning i utslippstillatelsen.  
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Fig.2 Bilde fra av anlegg ved Trollbukta med utslippspunkt og utslippsledning. Bilde fra Naturbase. 
 
Saksdokumenter 
Fylkesmannen har vurdert følgende undersøkelser:  

- Resipientundersøkelse tilsvarende C-undersøkelse på 4 stasjoner utført av Aqua 
Kompetanse AS den 20.7.2018. 

- Resipientundersøkelser tilsvarende B-undersøkelser på 10 stasjoner fra nov. 2016 og jul. 
2018 utført av Aqua Kompetanse AS. 

 
 
Fylkesmannens vurdering 
 
Generelle forutsetninger 
All forurensning fra virksomheten isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte 
utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene og å skaffe oversikt over egne utslipp og 
virkningene av utslippet, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader3. Det samme gjelder 
utslipp av annet som det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår. At 
forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade, ulemper eller tap forårsaket av 
forurensningen4. Tillatelse til utslipp fritar ikke virksomheten fra plikt til å innhente nødvendige 
tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i 
slike lover. 
 
Akvakulturanlegg kan påvirke miljøet ved støy, lys, lukt, utslipp til vann og ved at det blir generert 
farlig avfall. Rester etter medisinering og andre stoffer som benyttes i virksomheten kan også 
påvirke miljøet. Substitusjonsplikten pålegger at bedriften til enhver tid, så langt dette er mulig, 
benytter stoffer som påvirker miljøet minst mulig. De utslippene et anlegg har til vann må kunne 
omsettes av naturen etter hvert for ikke å overbelaste miljøet. Dersom rester etter fôr og 
ekskrementer akkumuleres på bunnen, kan dette føre til oksygenmangel. Dermed kan store deler av 

 
3 Punkt 2.6 i tillatelsen 
4 Forurensningsloven § 56 
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nedbrytningsprosessen i bunnsedimentene stoppe og det vil skje en opphopning av organiske 
avfallsstoffer. Dette kan blant annet medføre lokal utryddelse og endring av bunndyrfaunaen.  
 
Et landbasert akvakulturanlegg har rense- eller oppsamlingsmuligheter for utslipp som følge av 
produksjonen i form av overskuddsfôr, ekskrementer fra fisken, kjemikalie- og legemiddelbruk osv. 
Utslippet reguleres gjennom rammer for produksjonen, vilkår om overvåkning, rensing og krav om 
at miljøtilstanden i resipienten skal opprettholdes på et tilfredsstillende nivå. 
 
Miljøtilstanden i alle vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes 
med sikte på at vannforekomsten skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand5. Dette innebærer 
også at miljøtilstanden i sedimenteringsområdet for utslippet fra anlegget på sikt ikke skal være 
dårligere enn” god”.  
 
Miljømålene for bunnpåvirkning rundt et oppdrettsanlegg er at organisk avfall ikke skal akkumuleres 
over tid og at gravende bunndyr kan leve ved utslippspunktet. Lokalitetens bæreevne oppfattes 
gjerne som lokalitetens kapasitet til å motta og omsette organisk stoff. 
 
Følgende lovverk er sentralt i vår vurdering: 

- Forurensningsloven (bl.a. §§ 11, 16 og 18) 
- Vannforskriften (bl.a. §§ 4 til 6 og 12) 
- Naturmangfoldloven (§§ 8 til 12)  

 
 
Miljøpåvirkning  
 

1. Lokalitetens nærsone 
 

Lokaliteten Trollbukta ligger ved tettstedet Straumen i Sørfold kommune. Utslippspunktet for 
anlegget er lagt ca. 300 meter øst av anlegget sentralt i bukta (Fig. 2).  
Sisomar AS har i 2018 lagt ut et nytt avløpsrør med en diameter på 1200 mm i tillegg til de to 
eksisterende 1000 mm rør. Dette har ført til en bedre flyt av avløpsvann ut av anlegget, og gjør at 
Sisomar AS sin rensestasjon og avløpskum er ikke lengre sårbar ovenfor høyt tidevann som tidligere. 
 
Resipientundersøkelsen fra 2018 rundt nærsonen til utslippspunktet hadde 8 stasjoner lagt ut fra 
strømretningene ved utslippspunktet (se fig. 3). 
 

 
5 Vannforskriften § 4 
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Fig 3. Olexkart som viser utslippspunktet (gul firkant st. 1.) sammen med resipientstasjoner (blå firkanter) og 
posisjon for vannstrømmålinger (gult kryss). Røde flagg viser tidligere stasjoner son nå ikke kunne tas prøver av 
grunnet konflikt med ny rørledning. Gule piler viser strømretning på 3 og 4,5 meters dyp (hhv. sørlig og 
Nordvestlig retning. Figur fra Aqua Kompetanse AS. 
 
Sedimentet i området rundt utslippspunktet bestod i hovedsak av silt og sand, med noe leire enkelte 
steder. Det ble i 2018 registrert god biodiversitet, med dyreliv i sju av åtte prøver. Blant annet ble det 
funnet flere skjell- og muslingarter (bl. a. lommeknivskjell Phaxas pellucidus), sjømus (Spatangoida) 
og flere børstemarkarter (bl. a. Pectinaria sp., Capitellidae og fjæremark Arenicola marina). Ved en 
stasjon ble det funnet store mengder Capitellidae, men det virket ikke som de var i live da det var 
lite til ingen bevegelse på individene. 
 
Med unntak av stasjonen nærmest utslippspunktet var det gode pH-verdier ved alle stasjonene 
(godt over 7,1). Det ble også målt positive redoksverdier (Eh) ved alle stasjonene. Størst påvirkning 
var nærmest utslippspunktet (stasjon 1), hvor det var lav pH (6,93), misfargede sedimenter, sterk 
lukt og løs konsistens. Denne prøven fikk derfor tilstand 3 – nest dårligste tilstand. Ved de øvrige 
stasjonene var det ikke tegn på påvirkning, og alle fikk tilstand 1 – beste tilstand. Med unntak av 
stasjon 1, hvor konsistensen var løs, var konsistensen myk i alle prøvene. Grabbvolumet varierte 
mellom > ¼ grabbfylling (stasjon 5), mellom ¼ og ¾ grabbfylling (stasjon 2, 4, 6, 7 og 10) og > ¾ 
grabbfylling (stasjon 1 og 8) 
 
Totalt fikk Trollbukta 0,57 indekspoeng og tilstand 1 for elektrokjemiske målinger, og 0,91 
indekspoeng og tilstand 1 for sensoriske registreringer. 
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Strømmålinger 
 
Tabell1. Sammendrag av strømmålinger ved lokaliteten Trollbukta. Målingene ble utført med 
to SD6000 rotormålere i perioden 27.10 – 26.11.2009 
 

Dyp (m) Gjennomsnittshastighet 
(cm/s) 

Maksimalhastighet 
(cm/s) 

Signifikant maksimal- 
hastighet (cm/s) 

Nullstrøm 
(% mellom 0-1 cm/s) 

3 1,7 14,0 2,9 45,9 
4,5 0,9 3,8 1,2 83,3 

 
Det ble registrert ganske sterke strømstøt på 3 meters dyp som ser ut til å følge tidevannet, og elva 
som renner ut fra Straumvatnet skaper god hastighet på overflatevannet, og en sjikting av 
vannmassene. På 3 meters dyp går derfor vannmassene i motsatt retning av overflatevannet, 
innover i fjorden, og på 4,5 meters dyp går vannmassene utover i fjorden. 
 
Undersøkelse av bunndyrstilstanden ved utslippspunkt og utover i resipienten 
Det er utført resipientundersøkelser etter tilsvarende som C-undersøkelser i 2018 og i 2014. Ved 
undersøkelsen i 2014 var det liten eller ingen belastning i form av utslipp ved de undersøkte 
punktene siden utslippspunktet lå 130 meter lengre inn mot anlegget. Ved undersøkelsen i 2018 
hadde det blitt fôret ut 580 tonn tørrfôr og produsert 638 tonn fisk, og den stående biomassen i 
anlegget var ved undersøkelsestidspunktet på 358 tonn. 
 
Det ble tatt prøver fra fire stasjoner ved undersøkelsen i 2018. Stasjon C1 ble plassert ved 
eksisterende utslippspunkt, mens C3 ble plassert ved et framtidig planlagt utslippspunkt for 
Trollbukta ca. 210 meter nord for C1. C4 ble plassert 120 meter nordøst for C1 og 340 meter sørøst 
for C3, mens C2 ble plassert nordnordøst for C1 og C3, hhv. 585 og 410 meter unna. Både C3 og C4 
representerer overgangssonen i resipienten for eksisterende utslippspunkt, mens C2 representerer 
den ytre delen av overgangssonen for både eksisterende og planlagt utslippspunkt (se fig. 4). 
 

 
Fig. 4. Kart over prøvestasjoner ved C-undersøkelse i 2018. Grønne kryss er prøvestasjoner, utslippsledning i svart ut 
fra anlegget i trollbukta. Strømretningen er på 3 og 4,5 meters dyp er tegnet inn med gule piler (hhv. sørlig og 
nordvestlig retning). 
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Tabell 1 Resultater fra C-undersøkelsen ved Trollbukta i 2018. Tabell fra Aqua Kompetanse AS. 

 
 
Under C- undersøkelsen i 2018 ble det ved utslippspunktet (C1) ble det påvist påvirkning. De 
geokjemiske analysene viste et forhøyet nivå av total organisk materiale (TOM) og total organisk 
karbon (TOC; tilstandsklasse V – svært dårlig), et lett forhøyet karbon-nitrogen-forhold (C/N) og det 
høyeste nivået av totalt nitrogen (TN) sammenlignet med de andre tre stasjonene.  
 
Makrofauna-undersøkelsen underbygger inntrykket fra de geokjemiske analysene, med lav 
biodiversitet og en noe ujevn individfordeling (170 individer fordelt på 4 arter, dominerende art var 
C. Capitata med 79% av individmengden). Alle faunaindeksene havnet i tilstandsklasse V – svært 
dårlig, og økologisk tilstand ved C1 ble derfor også V – svært dårlig. Vurdering av miljøtilstand iht. 
NS9410:2016 ved C1 ga tilstand 3 – dårlig, med 1 – 4 arter per 0,2m2. Det var også ganske lave 
verdier av både pH og redoks ved C1, samt misfarget sediment, lukt og en del organisk materiale i 
sedimentet som kunne minne om fôr og/eller fekalier. 
 
Det planlagte fremtidige utslippspunktet st. C3, 210 meter nord for C1, viste lite tegn til påvirkning 
fra det eksisterende utslippet. Alle geokjemiske analysene viste lave verdier (TOM, TOC, C/N og TN; 
TOC tilstandsklasse I – svært god), og alle faunaindeksene havnet i tilstandsklasse II – god. Økologisk 
tilstand ved C3 ble derfor også II – god. Det var forholdsvis høy biodiversitet og en relativt jevn 
individfordeling (1232 individer fordelt på 64 arter, dominerende art var Galathowenia oculata med 
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44% av individmengden). Vurdering av miljøtilstand ved C3 ga tilstand 1 – meget god, med >20 taksa, 
hvorav ingen utgjorde mer enn 65% av det totale individtallet. 
 
Ut fra eksisterende utslippspunkt ble også stasjonene C3 og C4 vurdert helhetlig som 
overgangssonen fra utslippet. Som ved C3, viste C4 lite tegn til påvirkning. Alle geokjemiske 
analysene viste lave verdier (inkl. TOC i tilstandsklasse I – svært god). og faunaindeksene havnet i 
enten tilstandsklasse II – god (Shannon-Wieners diversitetsindeks, Hurlberts diversitetsindeks og 
normalisert EQR) eller III – moderat (NQI1 sammensatt indeks, ISI ømfintlighetsindeks og NSI 
sensitivitetsindeks). Økologisk tilstand ved C4 ble derfor II – god. En helhetlig vurdering av 
overgangssonen (C3 og C4) ga samlet økologisk tilstand II – god. 
 
Stasjon C2 representerer den ytre delen av overgangssonen i forhold til eksisterende utslippspunkt, 
og viste svært lite tegn til påvirkning. Alle geokjemiske analysene viste lave verdier (inkl. TOC i 
tilstandsklasse I – svært god), og faunaindeksene havnet enten i tilstandsklasse I – svært god 
(Shannon-Wieners diversitetsindeks og Hurlberts diversitetsindeks) eller II – god (normalisert EQR, 
NQI1 sammensatt indeks, ISI ømfintlighetsindeks og NSI sensitivitetsindeks). Økologisk tilstand ved 
C2 ble derfor II – god. 
 
Verken C2, C3 eller C4 hadde misfargede sedimenter, noe lukt ved C4 (nærmeste stasjon til C1) og 
med normale pH og redoks-verdier. 
 
 

2. Vannforekomst 
 
Miljøtilstanden i alle vannforekomster skal ifølge forskrift om rammer for vannforvaltning 
(vannforskriften) beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomsten skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, jf. forskriftens § 4. Dette 
innebærer også at miljøtilstanden i sedimenteringsområdet for utslippet fra anlegget på sikt 
ikke skal være dårligere enn ”god”. 
 
Lokaliteten ligger i vannforekomsten Sørfolda-indre, klassifisert som ferskvannspåvirket 
beskyttet fjord med ID nr. 0363030601-C i Vann-Nett6. Vannforekomsten er per i dag målt 
til å ha god økologisk tilstand, og forventes å oppnå god tilstand. Ut ifra de opplysninger som 
foreligger i søknaden mener Fylkesmannen at innvilgelse av omsøkte forforbruk ikke vil forverre 
tilstanden i vannforekomsten. 
 
Bestemmelsene i vannforskriften innebærer at Fylkesmannen i enkelte tilfeller vil måtte pålegge 
lokaliteten tilleggsundersøkelser for å kartlegge tilstanden i vannforekomsten. På bakgrunn av 
utslippets omfang og forventet påvirkning på resipienten, finner Fylkesmannen på dette tidspunktet 
at det ikke er nødvendig å pålegge denne type undersøkelser. Virksomheten kan imidlertid på et 
senere tidspunkt bli pålagt slike undersøkelser dersom det viser seg nødvendig. 
 
 
 
 
 
 

 
6 Vann-nett: Nettportal som eies av miljøforvaltningen og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og 
driftes av sistnevnte: http://vann-nett.no/portal/Default.aspx 
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3. Naturmangfold 
 
Miljødirektoratets database, Naturbase7, viser flere observasjoner av andefugler i nærheten av 
tiltaksområdet. Flere av disse er sårbare (bergand) eller nær truet (skjeand, 
snadderand, stjertand, svartand, dvergdykker). Det er også observert havelle og svartbak, 
begge arter av nasjonal forvaltningsinteresse, samt hettemåke og fiskemåke (begge nær 
truet). Det er imidlertid ikke registrert økologiske funksjonsområder for disse eller andre arter nær 
anleggsområdet eller dets utslipp. 
 
Det er kartlagt flere friluftsområder i anleggsområdets nærhet. Området Helland-Ørvik, ca. 
1,5 kilometer nordøst for utslippspunktet, er registrert som svært viktig. Dette er en 
badeplass og et rekreasjonsområde med gode fiskemuligheter. Friluftsområdet Lakselva- 
Troelvneset er registrert som viktig, med gode fiskeplasser. Dette er også hekkeplass for 
vadefugler. Dette området ligger ca. 1,3 kilometer nordvest for utslippspunktet i vannlinje. 
Artskart2 har ikke registrert arter av spesiell interesse i nærheten av anlegget eller dets 
utslipp, utover registreringene nevnt ovenfor. 
 
Fylkesmannen vurderer det ikke som sannsynlig at anlegget med omsøkte biomasseøkning 
vil forårsake en nevneverdig negativ påvirkning på artene som er registrert i nærheten av 
anlegget. Vi anser det imidlertid som mulig at endringen i utslippspunkt og rensetiltakene vil 
føre til en klar forbedring ved det registrerte badeområdet nordøst for anlegget. 
 
Fiskeridirektoratets kartverktøy 8 viser at utslippspunktet til Sisomar AS ligger innenfor et nasjonalt 
viktig gytefelt: Øst av Sandvik. Dette gyteområdet for torsk blir av Havforskningsinstituttet beskrevet å 
ha høy tetthet og retensjon av torskeegg. 
 
Fylkesmannen vurderer at gyteområdet for torsk kan bli berørt i umiddelbar nærhet av 
utslippspunktet, man kan tenke seg at den økte mengden næringsstoffer kan føre til begroing på 
egg. Men dette vil kun gjelde i nærheten av utslippspunktene og deretter vil næringsstoffene fort 
tynnes ut. Om en slik påvirkning vil være registrerbar ut fra den generelt store naturlige 
dødeligheten på torskeegg er usikkert.  
 
Vurderingene i dette avsnittet er gjort på bakgrunn av kunnskap om avstand, topografi, 
strømforhold og forventet effekt av rensing av avløp. 
 
Virksomheten må være oppmerksom på viktige naturtyper i anleggets influensområde og ha fokus 
på å unngå at virksomhetens drift forringer disse naturverdiene. Denne tillatelsen er gitt med 
forbehold om eventuell ny kunnskap som måtte komme. Dersom det kommer frem ny kunnskap om 
nærliggende naturtyper som kan forringes av produksjonen ved lokaliteten, må bedriften regne med 
at de kan få nye vilkår om overvåking og eventuell regulering av sine utslipp9. Kostnadene ved slike 
tiltak bæres av tiltakshaver10.  
 

 
7 Naturbase: Fagsystem fra Miljødirektoratet for registrering av verneområder, naturtyper og andre data om biologisk 
mangfold som er viktige i arealforvaltningen: http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase 
8 Yggdrasil: Fiskeridirektoratets kartverktøy med registrering av akvakultur og kystnære fiskeriområder 
etc.: https://kart.fiskeridir.no 
9 Forurensningslovens § 18 
10 Forurensningsloven § 51 og § 2 nr. 5, og Naturmangfoldloven § 11 

http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
https://kart.fiskeridir.no/
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Dersom miljøundersøkelser viser at belastningen på lokalitetens nærsone overskrider lokalitetens 
tålegrense eller at resipienten påvirkes negativt, kan Fylkesmannen redusere tillatt utfôring eller 
trekke tilbake tillatelsen11.  
Om renseanlegget og søknad om endrede rensekrav 
 
Vilkår knyttet til tidligere tillatelse etter forurensningsloven: 
Krav til rensing av avløpsvann (vilkår 3 i tillatelsen) 
Som beskrevet i tillatelsen skal utslippene reduseres i så stor grad som teknisk og økonomisk mulig. 
Minimumskravet er at avløpsvann renses mekanisk gjennom et primærrenseanlegg som minimum 
reduserer suspendert stoff (SS) med 50 % og organisk stoff med 20 %. 
 
 
Fig 5. Massebalanse ved Sisomar AS ved et forforbruk på 2200 tonn i året. 

 
 
 
Sisomar As skriver i sin søknad at de har gjort seg noen erfaringer med drift av sitt renseanlegg. De 
ser at mengden organisk stoff er vanskelig å måle i et gjennomstrømningsanlegg. Ved full drift er det 
kapasitet i anlegget på å kjøre 100m3/min ferskvann og 20m3/min sjøvann. Verdiene på BOF5 vil 
være små i så store mengder vann og i tillegg må en ta inn prøver fra utløp renseanlegg.  
 
Analyseresultater tatt av Kystlab 19.03.2015 viser at BOF5 verdiene ligger godt under 40mg O2/l. 
Dette underbygges også av prøver tatt fra Flatanger settefiskanlegg som også er et 
gjennomstrømningsanlegg for smolt. Det bedriften også ser av prøveresultatene tatt ved Flatanger 
er at det ikke er samsvar mellom BOF5, antall M3 vann og kg fôr, noe som igjen forteller at det er 
svært vanskelig å få nøyaktige og pålitelige analyseresultater fra så store mengder vann. Sisomar fikk 
analyseselskapet Labora til å utføre en BOF5 analyse av avløpsvann fra fortykker i renseanlegget. 
Dette er vann fra konsentrert slam etter primærrensingen i anlegget. Resultatet av prøven viste også 
her en lav BOF5 verdi.  
 
Bedriften viser også til at målinger ved Sisomar AS viser at et fòrforbruk på 75 tonn har gitt en 
slamproduksjon på 10,5 tonn med gjennomsnitt tørrstoff på ca. 90%. Om de da regner seg tilbake til 
foran trommelfiltrene, hvor de antar en virkningsgrad på 70%, får de en slamgenerering på ca. 18% 

 
11 Forurensningsloven § 18 
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av fòrforbruk. Dette er tall som vil bli revidert med målinger over lengre tid. Men 18% benyttes i 
massebalansen som er vedlagt søknaden. 
 
Hvis bedriften kan anta at virkningsgraden til trommelfiltrene er 70% betyr det at 70% av alt slam 
generert ankommer slambehandlingsanlegget. Av massebalansen vedlagt (som er basert på 
erfaringstall) ser de at det største utslippet av suspendert stoff i slam behandlingen får man fra 
fortykning av slammet. Med en SS konsentrasjon på 130 mg/l i avløpet (275mg/l ved en produksjon 
på 2200 tonn), ser de at utslippet fra fortykker utgjør hele 11,8% av totalgenerert slam og at 
rensegrad for Sisomar AS total ligger på 57,5%. Målinger gjort på anlegget viser at de greier å ligge 
godt under denne verdien. Med en virkningsgrad på 65% på trommelfiltrene ligger de fortsatt over 
50% i total rensegrad. 
 
Bedriften mener derfor at SS verdien på utslippet fra fortykker gir et ganske nøyaktig indirekte mål 
på hvor den totale rensegraden for Sisomar AS ligger. De ønsker derfor å søke om å bruke denne 
parameter som måleparameter da vi da med stor sikkerhet kan anta at den totale rensegraden mht 
suspendert stoff (SS) er over 50% hvis verdien på denne måleparameteren er på 130 mg/l eller 
under. 
 
De foreslår at det monteres en prøvetakingsstasjon som vist i søknad, og at det her trekkes prøver 
automatisk over et døgn med prøvetrekkingsfrekvens på hver ½ time. Dette vil da utgjøre en 
døgnmiddelprøve. Dette gjøres fire ganger pr. år og prøvene sendes til akkreditert laboratorium for 
analyser. Prøvene blir tatt kvartalsvis med start i mars, dette vil gi et godt bilde på produksjonen 
både ved stor og lav produksjon i anlegget gjennom året.  
 
Oppsummert søker bedriften om å få endre rensekrav i utslippstillatelsen til å gjelde reduksjon i 
suspendert stoff (SS) med minst 50% reduksjon. Måleparameter vil være en verdi på maksimum 275 
mg/l SS i avløpet på fortykker i renseanlegget. Målingene blir tatt ut automatisk over et døgn fra 
prøvetakningsstasjon med prøvetrekkningsfrekvens på hver 1/2 time. Prøver blir sendt inn til 
akkreditert laboratorium for analyser. Analysen blir tatt kvartalsvis for å vise et godt bilde under 
både lav og høy produksjon. Rensekrav for reduksjon i organisk stoff med minst 20%, blir tatt ut av 
utslippstillatelsen med begrunnelse i beviselige lave BOF5 verdier i avløpsvann fra både Sisomar og 
tilsvarende anlegg i Flatanger. 
 
Krav til miljøundersøkelser (vilkår 14 i tillatelsen) 
For å overvåke påvirkninger det landbaserte matfiskanlegget har i området rundt utslippet, pålegges 
virksomheten etter forurensningsloven10 å gjenta resipientundersøkelsen hvert 2 år med hensyn på 
parameter og stasjonsvalg fra 2018 utført av Aqua Kompetanse AS.  
 
Undersøkelsene basert på B-undersøkelse skal ikke følge frekvenser fastsatt i NS9410, men skal i 
stedet gjøres hvert 2. år på et tidspunkt på året der belastningen (utfôringen) er størst. Første 
undersøkelse skal gjøres i løpet av første år der denne tillatelse tas i bruk, og rapporteres 
Fylkesmannen fortløpende – senest 31. desember samme år. 
 
Krav til utarbeidelse og gjennomføring av et overvåkningsprogram med fokus på makroalger i 
fjæresonen(fjæreindeksen). 
Oppdretter pålegges å overvåke hvilken effekt de løste næringsstoffene fra utslippet har på de 
nærmeste grunnområdene ved utslippspunktet. Fylkesmannen ønsker innen 1.6.2020 å få tilsendt 
en forpliktende overvåkningsplan med stasjoner nærmest utslippspunktet som skal overvåke 
eventuelle endringer i makroalge sammensetningen på stasjonene. I utgangspunktet skal 
makroalgeindekser for sjøvann (Fjæreindeksen – RSLA) brukes. Stasjonene må være dekkende for 
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området som kan bli påvirket og prøvene skal tas første gang før anlegget settes i drift. Det skal også 
være med en referansestasjon i uberørt område. Videre beskrivelse av metodikken i bruk av 
Fjæreindeksen finnes i Klassifiseringsveileder 02:2018: 
https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-
direktoratsgruppa/Klassifisering-av-miljotilstand-i-vann-02-2018.pdf 
   
Dersom det iverksettes ytterligere miljøovervåkning i regi av Fylkesmannen, kan virksomheten 
pålegges å betale sin del av kostnadene ved en felles resipientundersøkelse sammen med andre 
virksomheter med utslipp i området der anlegget er plassert.  
 
 
 
Konklusjon 
Når en ser på de gode resipient og strømforholdene ved utslippspunktet samt pålegg om rensing av 
avløp, og overvåkning av resipient og strandsone vurderer Fylkesmannen at det er lav risiko for 
forurensning som overstiger tåleevnen til resipienten. Dette gjelder for både nærsonen, 
hovedresipienten og tåleevnen til økosystemet. Fylkesmannen innvilger derfor søknad på vilkår satt i 
vedlagte utslippstillatelse. 
 
Sisomar AS vil rense avløpsvannet for de fleste partiklene, men det vil slippes ut en mengde oppløste 
næringsstoffer i avløpsvannet. På grunn av dette pålegger Fylkesmannen oppdretter å lage og følge 
opp et overvåkningsprogram der man bruker makroalger som miljøindikator på overgjødsling ved 
nærmeste strandsone. Forslag til overvåkingsprogram skal sendes inn til Fylkesmannen innen 
1.6.2020. 
 
Vi mener det også er viktig å følge opp påvirkning ved utslippspunktet over tid og pålegger Sisomar 
AS å gjenta prøvepunktene og parametere tatt av Aqua Kompetanse i deres B-undersøkelse 2018. 
Fylkesmannen velger å ikke pålegge flere C-undersøkelser i denne tillatelsen siden tilstanden utenfor 
nærsonen til utslippet var i tilstandsklassene god til svært god i C-undersøkelsen fra 2018. 
 
B-undersøkelsene skal rapporteres til Fylkesmannen innen 31.12 det året undersøkelsen utføres. 
 
Fylkesmannen har gått igjennom dokumentasjonen fra Sisomar AS og Sterner As som er leverandør 
av renseanlegget samt hatt møter med bedrift og Sterner om rensing av avløp. Vi velger i dette 
tilfelle å endre rensekravene i tillatelsen til å gjelde Suspendert stoff og ikke Organisk stoff for 
Sisomar AS. Men dette under forutsetning at bedriften gjennom målinger og årsrapport og sin 
innrapporterte massebalanse dokumenterer at de klarer å oppnå de rensekravene oppgitt i sin 
søknad og denne utslippstillatelsen. 
 
Det er i saksbehandlingen lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper, samt de fordeler som 
tiltaket vil medføre. Dersom Fylkeskommunens vedtak innebærer tillatelse til en lavere 
produksjonsramme enn det som fremgår av dette vedtaket, er det produksjonsrammen i 
Fylkeskommunens vedtak som gjelder. Tillatelsen kan endres på visse vilkår12. Endringer skal være 
basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad 
må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 
 

 
12 Forurensningsloven § 18 

https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Klassifisering-av-miljotilstand-i-vann-02-2018.pdf
https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Klassifisering-av-miljotilstand-i-vann-02-2018.pdf
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Fylkesmannen understreker at vurderingene er gjort med forutsetning av at virksomheten benytter 
best mulig teknologi og driftsmetoder for å minimalisere utslippene til miljøet13. Overvåking av 
miljøtilstanden og mulige endringer av tilstanden i resipienten vil avgjøre om utslippet er forsvarlig 
også i fremtiden. Krav om miljøundersøkelser vil også dokumentere om anlegget har uønskede 
effekter på resipienten.  
 
I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og 
produktkontrolloven, samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. For informasjon om regler som 
kan være aktuelle for bedriften, viser vi til Regelhjelp.no. Brudd på utslippstillatelsen er straffbart14. 
Også brudd på krav som følger direkte av forurensningsloven og produktkontrolloven samt 
forskrifter fastsatt i medhold av disse lovene, er straffbart. 
 
 
Varsel om saksbehandlingsgebyr og risikoklasse 
Det skal betales gebyr for Fylkesmannens behandling av søknader om ny tillatelse til forurensende 
virksomhet15. 
 
Fylkesmannen varsler at man for saksbehandlingen vil kreve inn saksbehandlingsgebyr etter 
fastsatte gebyrsatser16. Sisomar AS vil dermed ilegges et gebyr på 32 800 kr. Plasseringen i gebyrsats 
er gjort ut ifra en vurdering av tidsbruken på søknaden. 
 
Lokaliteten Trollbukta ligger i et område klassifisert som ferskvannspåvirket beskyttet kyst/fjord. En 
vurdering av søkt produksjon samt miljøforhold gjør at Fylkesmannen varsler at lokaliteten 
Trollbukta plasseres i risikoklasse 3. 17 Plassering i risikoklasse skjer for øvrig ut ifra skjønn. 
 
Risikoklassen har direkte konsekvens ved innkreving av gebyr for gjennomføring av tilsyn av inntil en 
dags varighet. Hvilken risikoklasse en virksomhet er plassert i har også en viss betydning for 
Fylkesmannens planlegging av tilsyn. For øvrig finnes det egne satser for gjennomføring av større 
revisjoner. Disse er basert på ressursbruk og er dermed uavhengig av plassering i risikoklasse.  
 
Dersom dere har merknader til varselet, ber vi om at disse bli sendt innen 14 dager fra dette brev er 
mottatt18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Forurensningsloven § 2 nr. 3 og Naturmangfoldloven § 12 
14 Forurensningsloven §§ 78 og 79 
15 Forurensningsforskriften kapittel 39 
16 3 jf. § 39-5 i forurensningsforskriften/ 4 jf. § 39-4 i forurensningsforskriften 
17 Forurensningsloven § 18 
18 Forvaltningsloven § 16 
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Klageadgang, saksopplysninger m.m. 
Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet19. Fristen for å klage på er 3 uker etter Fylkesmannen 
har gjort sitt vedtak20. Klagen sendes til Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø. Klagen 
skal være begrunnet og angi den eller de endringer som ønskes21.  
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen 
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjen-
nomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort22. 
 
Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter23. Nærmere opplysninger om 
dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. Vi vil på forespørsel også kunne gi øvrige opplysninger 
om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken. 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Torgeir Fahle 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg: 
1 Tillatelse etter 

forurensningsloven 
Sisomar AS 
lokaliteten Trollbukta 
Sørfold kommune 

 
 
Mottakerliste: 
Fiskeridirektoratet i Nordland    
Mattilsynet    
Kystverket    
Nordland Fylkeskommune    
Sørfold Kommune    
Nordland Fylkes Fiskarlag    
    

 
19 Forvaltningsloven § 28 
20 Forvaltningsloven § 29 
21 Forvaltningsloven § 32 
22 Forvaltningsloven § 42 
23 Forvaltningsloven § 18 
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Sisomar AS
8226 STRAUMEN

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95

Telefaks: 22 95 90 00

E-post: nve@nve.no

Internett: www.nve.no

Vår dato: 2 4 AUG 2009
Vår ref.: 200705897 ki/oegr
Arkiv: 313/166.4Z
Deres dato: 17.11.2008
Deres ref.:

Saksbehandler:
Auen Korbøl

22 95 93 44

Org.nr.:

NO 970 205 039 MVA

Bankkonto:
7694 05 08971

Sisomar AS - Søknad om tillatelse til økt vannuttak fra Straumvatnet,
Sørfold kommune, Nordland - oversendelse av NVEs vedtak
Vi viser til deres søknad datert 17.11.2008.

Vedlagt oversender vi NVEs tillatelse til økt vannuttak fra Straumvatnet med tilhørende vilkår.
Tillatelsen er gitt i medhold av § 8 i vannressursloven.

En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagte KI-notat nr. 68/2009 -- Bakgrunn for vedtak
Vi viser til merknadene til vilkårene i dette notatet for krav til utforming av anlegget.

Vi understreker at tillatelsen etter vannressursloven gjelder økt vannuttak fra Straumvatnet og
betydningen dette har for de allmenne interessene i vassdraget. Tillatelsen gir ikke

ekspropriasjonstillatelse. Tiltakshaver har selv ansvar for a avklare de privatrettslige forholdene til ev.
andre rettighetshavere i området.

NVEs saksbehandlere når det gjelder godkjenning av detaljplaner for miljø og sikkerhet er Trond
Blomli i seksjon for miljøtilsyn og Vebjørn Pedersen i seksjon for damsikkerhet. Vi understreker at det
ikke må settes i gang noe anleggsarbeid før planene for arbeidene er godkjent av NVE. Vi minner også
om at tiltakshaver må sørge for at planene er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller
arealplan.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker
elektronisk oversendelse til var sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen
,,,/1!/ .·') It

O  • >
'o&  oia'

seksjonssjef

} 'A«'Auen Korbøl
overingeniør
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Vedlegg: Vassdragskonsesjon for økt vannuttak fra Straumvatnet
KI-notat 68/2009

Kopi med vedlegg: Sørfold kommune, 8226 STRAUMEN
Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ
Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ
Reindriftsforvaltningen Nordland, Sjøgata 78, 8200 FAUSKE
Statens vegvesen - Region Nord, Dreyfushammam 31, 8002 BODØ
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Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Vassdragskonsesjon
Telefon: 22 95 95 95

Telefaks: 22 95 90 00

E-post: nve@nve.no

Internett: www.nve.no

Org.nr..

NO 970 205 039 MVA

Bankkonto:

7694 05 08971

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven) $ 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og
energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004

gis tillatelse til

Økt vannuttak fra Straumvatnet

Meddelt: Sisomar AS

Dato: 24 AUG 2009

Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE 200705897-25

Kommune: Sørfold

Fylke: Nordland

Vassdrag: Elv fra Straumvatnet

Vassdragnr.: l 66.4Z
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I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
$ 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember
2000 og 10. desember 2004, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad
av 17.11.2008 og til vedlagt KI-notat nr. 68

Sisomar AS

konsesjon for økt vannuttak fra Straumvatnet, Elv fra Straumvatnet, Sørfold kommune i Nordland
på følgende vilkår:

1. Reguleringsgrenser og vannslipping

Maksimalt vannuttak er satt til 1,6 m's.

Det skal slippes 130 1/s i utløpselva fra Straumvatnet til enhver tid hele året. Dersom tilsiget er mindre
enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi og det skal ikke være vannuttak til
settefiskanlegget.

Det skal etableres en maleanordning for registrering av minstevannføring. Dataene skal forelegges NVE
ved forespørsel.

Konsesjonen gjelder vannuttak til produksjon av settefisk og kan ikke gjøres gjeldende for andre former
for utnyttelse. Vannforbruket skal måles og registreres og dokumenteres overfor NVE på forlangende.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres

innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes
ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig a utnytte.

3. Konsesjoners ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter apase at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og
kraftverksdriften agjore, unngar odeleggelse av naturforekomster, landskapsomrader, fornminner m.v,

når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes
naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter
underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som
omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger
og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang for planene er godkjent.
Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig
stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske
og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av
overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter askaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å
gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.
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Konsesjonæren plikter a foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være

ferdig senest 2 ar etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan palegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan

skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Fylkesmannen

a. a sorge for at forholdene i utløpselva fra Straumvatnet er slik at de stedegne fiskestammene i størst
mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for

fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,

b. a kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,

c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overforinger utformes slik
at tap av fisk reduseres,

d. a sorge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nermere bestemmelse av Fylkesmannen å sørge for at forholdene for plante-
og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om
nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonaeren plikter etter nermere bestemmelse av Fylkesmannen a sorge for at friluftslivets bruks- og
opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og ev. regulering tas

vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonaeren plikter etter nermere bestemmelse av Fylkesmannen a bekoste naturvitenskapelige
undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen. Dette kan være
arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større
undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen.

V

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt
med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

• Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede

kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner§ 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet

til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede

kulturminner, plikter konsesjonaren a soke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter
kulturminneloven§ 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.
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Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til a skade, ødelegge, flytte, forandre,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært
kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og
arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner§ 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og
kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om
hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på
konsesjonærens bekostning.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning a legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og
som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige.

8. Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand,
kan NVE pålegge konsesjonaeren a bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner,
opprenskinger m.v. for a redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjoneren bekoste
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal pabegynnes straks detaljene er fastlagt og magjennomfores sa snart som mulig.

Terskelpalegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget.
Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene
forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

9. Hydrologiske observasjoner, kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nænnere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er
nødvendige for aivareta det offentliges interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det
offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenn er.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens
kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

10. Etterundersokelser

Konsesjonæren kan palegges a utfore og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det
offentlige. NVE kan treffe nænnere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som
skal utføre dem.

11. Luftovermemning

Konsesjoneren plikter i samrad med NVE a utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i
magasiner, apne vannveger og i avlop til elv, vann eller sjo blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg
ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter
nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for a forhindre eller redusere problemene,
herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for alokalisere årsaken.
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12. Varslingsplikt

Konsesjonæren plikter avarsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av

anlegget skal NVE godkjenne overdragelsen i forkant.

13. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og

energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen

erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og

energidepartementet.

For asikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomfort, kan den ansvarlige pålegges

tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et

rettstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i pågående

virksomhet, jf. vannressursloven§ 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven

kan dette straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. vannressursloven§ 63 første ledd bokstav

C.
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Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål
Soknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)). Soknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-,
miljø- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i landbaserte anlegg.
Ferdig utfylt skjema sendes fylkeskommunen i det fylket det søkes i (Addresse se veileder) Søker har ansvar for å påse at fullstendige
opplysninger er gitt. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, forurensnings-, naturvern-, frilufts- og havne- og farvannsloven.
Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens§ 13, er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens§ 13. Ufullstendige søknader vil
forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Til rettledning ved utfylling vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes
skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret§§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også
av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente ele samme opplysningene. Opplysninger omeventuell samordning kan fås ved
henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75007500, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495

.1. Generelle opplysninger

1.1 Søker:

Sisomar AS
1.1.1 Telefonnummer
75 69 73 00
1.1.4 Postadresse

1.1.2 Mobiltelefon
4814 90 60
1.1.5 E-post adresse
Jon. meisfjord@sisomar.no

1.1.3Faks
75 69 73 01
1.1.6 Organisasjon. eller personnummer.
987 520 507

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson):

Jon Meisfjord

1.2.1Telefonnummer
75 69 73 00

1.2.2 Mobiltelefon
48 14 90 60

1.2.3 E-post adresse
Jon.meisford sisomar.no

1.3 Soknaden gjelder lokalitet i

1.3,1 Fis keridirektoratets region
Nordland
1.3.4 Lokalitetsnavn
Trollbukta

1.3.6 Gardsnummer/bruksnummer (g.nr./b.nr.)

gnr 57 brn 1 og gnr 56 brn 22

1.3.2 Fylke
Nordland

1.3.3 Kommune
Sørfold

1.3.5 Lokalitetsnummer(hvis tildelt)
11264
1.3.7 Geografiske koordinater

1.4 Vannkilde(r)Vassdragsnr, 166 4A

N 67 o 21 , 20 ' 1 5 ° 35  ,  560 '

Vassdragsnavn, StraumvassdragetNavnpå vannkilde(r) ,:Straumvatnet

2. Planstatus, arealbruk og vannressurs

2.1. Planer og vernevedtak:
Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven ?  Ja

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven ?

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven ?

Lua

La

J Nei

]  Nei

J Ne

[] Foreligger ikke plan

D Foreligger ikke vernetiltak

D Foreligger ikke vernetiltak

2.2. Arealbruk  -  arealinteresser (Ved behov bruk pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg)

Behovet for søknaden: Sisomar ønsker å utvide produksjonen for å dekke stadig økende etterspørsel av laksesmolt.

Annen bruk/andre interesser i området: Straumvatnet har også to andre vannuttak: Elkem Salten Verk og Sørfold kommune.
Det foregår fiske i elva fra Straumvatnet til sjøen.

Alternativ bruk av området: Tiltaket er i henhold til vedtatt kommuneplan, der arealene ved Trollbukta er regulert
til næringsformål. Det skal ellers ikke etableres noen nye anlegg som går på tvers av kommuneplanens arealdel.

Verneinteresser ut over pkt. 2.1: Det er etter søkers kjennskap ingen verneinteresser som blir påvirket av utbyggingen.

2.3 Konsekvensutredning

Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven? [lJa

2.4 Vannressurs
Er regulering og vannuttak som søknaden krever, behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ?
]  Ja t Net

] Nei



Oppgi art: Laks

3. Søknaden gjelder

3.1 Art

Latinsk navn:Salmo salar

3.2.1 O Ny akvakulturtillatelse

Omsøkt størrelse:

3.3.1 Fisk sett flere kryss om nødvendig

3.2 Hva søknaden gjelder

3.2.2 [] Endring av storrelse

Omsokt endring 3 000 000 stk

Størrelse etter endring:12 000 000 stk
Tillatelsesnummer: NSF 2

3.3 Type akvakulturtillatelse

3.2.3  ]  Annen endring:

Ny produksjonsavdeling

3.3.2 Krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder

 Stamfisk

 Klekkeri

 Ynge/anlegg

a Settefisk

 Matfisk

 Fiskepark/ /"put and take"

 Annet

 Stamdyranlegg

 Klekkeri

 Yngelanlegg

 Vekstanlegg

 Annet

3.4 Spesielle opplysninger vedr. det planlagte driftsopplegget

Se vedlegg 10 for utfyllende opplysninger.

3.5 Opplysninger om anlegget

]  Anleggsskisse med inntegning av inntaks- og utslippsledninger samt eventuelle kabler i sjø

Se vedlegg 4

3.6 Supplerende opplysninger

Se vedlegg 10 for utfyllende opplysninger.



4.1.1Ferskvann

Navn på vannkilde:...Straumvannet...
Er vassdraget vernet?

4. Hensyn til
vannressurs, folkehelse, smittevern, dyrehelse og miljø

4.1 Hensyn til vannressurs

4.1.2 Sjøvann:
Navn på inntaksområde: Trollbukta
Spesifikasjon av inngrep ved inntak:

D Ja

Vannforbruk ved nonnaldritt:96 m3/min

Minimum vannforbruk...

Maksimum vannforbruk:96 m3/min

Er det en reservevannkilde?
Er det bygget fiskesperre?
Er det oppgang av anadrom fisk i vassdr

aget?  ]  va [] Ne
Behandling av inntaksvann:?
Resirkulering av vannet?
Oksygenering av vannet?

]  Nei

m3/min

[a  ] Net

[]a Net

Behandling av inntaksvann?
Resirkulering av vann?

v a
D Ja

 Nei
]  Ne

la [we
[a J Ne

a  [] Ne

Spesifikasjon av inngrep ved inntak:

Ingen nye inngrep i inntaket. Inntaket er konsesjonsbehandlet av NVE. Se
vedlegg 11 for opplysninger om avtale med det lokale kraftverket ang vannkilden.

4.2 Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning (ved produksjon til konsum)

4.2.1Avstand fra vanninntaktil utslipp av kloakk eller fra landbruk, industri o.l.

Ferskvannsinntaket ligger i en kommunal drikkevannskilde og har ikke utslipp fra landbruk, industri eller kloakk. På
grunn av oppgang av anadrom fisk i ferskvannskilden UV-behandles alt vann som tas inn til anlegget.
Sjøvannsinntaket ligger i Trollbukta, et område hvor det også er utslipp av mekanisk renset kloakk (ca 900 pe) og
utslipp fra settefiskanlegget. Sjøvannsinntaket er ca 650 m fra kloakkutslippet og ca 900m fra anleggets eget
utslipp. Sjøvannsinntaket ligger på 5 m dyp og har stabil temperatur (5°C) og salinitet (31  %%) gjennom vinteren.
Høy temperatur og salinitet tyder på at dette vannet kommer fra dypere områder lenger ut i fjorden. Årsaken til
dette er mest sannsynlig at det dannes en kompensasjonsstrøm for å fylle etter alt vannet elva "drar" med seg når
den skaper en vannstrøm utover.

4.3 Hensyn til smittevern og fiskehelse

4.3.1Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag innenfor en avstand i sjø på 5km.

Stedsnavn og type virksomhet(er) eller lakseførende vassdrag:Det er ikke andre akvakulturlokaliteter innenfor 5 km.
Det er et lakseførende vassdrag, Lakselva, på 2,3 km avstand fra det nåværende utløpet til settefiskanlegget.
Lakselva (Valljordet) har kun gytebestand av laks, og ingen bestander av sjøørret og sjørøye. (Kilde:
Lakseregisteret).

4.3.2 Akvakulturrelaterte virksomheter eller stasjonære fiskeforekomster i ferskvannskilden:

Utløpet av Straumvassdraget ligger ca 1 km fra utløpet til settefiskanlegget. I dette vassdraget er bestanden av laks
oppgitt til å være meget liten, mens bestandene av sjøørret og sjørøya er oppgitt å være henholdsvis redusert og
hensynskrevende (Kilde: Lakseregisteret). Det er ikke akvakulturvirksomhet i ferskvannskilden.



Til sjø a [ Ne

4.4 Hensyn til miljø

4.4.1 Utslipp til resipient

Til  ferskvann [la Ne

Dybde til bunn: 2 meter Mengde antatt uslipp:

Avløpet går ut i bukten 300 meter fra land og slippes ut
på dyp 2 m under LL. Avløpet er renset etter krav om
50% reduksjon i SS.

Dybde til bunn m Mengde antatt utslipp:

Planlagt rensing D Ja D Nei

Planlagt rensing J a  [ Ne

t ferskvann
Er det gjennomført en klassifiseringavmiljøkvaliteten i ferskvann?

4.4.2 Miljøtilstand

Miljøundersøkelser
Er delgjennomført en undersøkelseavbiologisk mangfold m.m.?

[8JJa Kommunal drikkevannskilde  Nei

Ved utslipp til sjø

Vannutskiftingsstrøm:

l e  [] Ne

4.4.3 Strømmåling

Ved utslipp til ferskvann:
Spredningsstrøm: Bunnstrøm:

Er det gjennomført andre målinger? D Ja  Nei
mlsek

4.4.4 Planlagt årlig produksjon

12 000 000 stk sjødyktig smolt

2,5 mlsek m/sek

4.4.5 Forventet forforbruk? 2200 tonn

4.5 Supplerende opplysninger

An &ende vannforbruk. Se vedle 10- rodusk'ons lan.

Sisomar skal til enhver tid bruke nok vann til 2 sikre god vannkvalitet med hensyn til hydraulikk og CO-verdier i
henhold til driftsforskriftene og IK systemet. Det planlegges oppstart installasjon av karintern CO2 lufting på alle kar
større enn 06 meter høsten 2020 etter en test av 3 ulike teknologier for å sikre optimal teknologi opp mot stripping
av CO2 og biosikkerhet (rengjøring under drift/minimal spredning av partikler i driftsvann).

5. Supplerende opplysninger

6.1.1 [8]Kvittering for betalt gebyr

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse

[] Arealplankart

Annen akvakulturrelaterte virksomheter mm

Kabler, vannledninger o.l. i området

Anlegget avmerket

6. Vedlegg

6.1 Til alle søknader

6.1.2 ] Strom maling

] N-5 serie
(M =1: 5 000)

• Vanninntak til anlegget

• Utslipp fra anlegget

]  Anleggsskisse  (ca 1 : 1 000)



6.1.4 ] Beredskapsplan  (jf. Mattilsynets
etableringsforskrift)

6.1.7. ] IK-system  (if. Mattilsynets
etableringsforskrift)

6.2.1 Resultater fra miljøundersøkelser

Ved utslipp til sjø

Vedlegg 9 B og C undersøkelse

• Utslipp fra kloakk, landbruk
industri o.I.

Anlegget avmerket

6.1.5  [_]  Konsekvensutredning

6.1.8.] Hydraulisk kapasitet og
produksjonsplan  (jf. Mattilsynets
etableringsforskrift) Se vedlegg 10..

6.2 Andre aktuelle vedlegg

Ved utslipp til ferskvann

 

6.1.6 ] NVE-vedlegg  (Erklæring fra NVE
om at søknaden ikke krever
konsesjonsbehandling eller kopi av
vassdragskonsesjon)

Miljøundersøkelse

Undersøkelse av biologiske mangfoldet
m.m.

 

6.3 Andre vedlegg
(spesifiseres)

Vedlegg 1: Kvittering for betalt gebyr

Vedlegg 2: Strømmåling

a) Strømmåling 2014
b) Strømmåling 2009

Vedlegg 3 Kart

a) Arealplan med anlegg, utslippsledning  ,  sjvannsinntak og ferskvannstilførsel
b) Vanninntak og avløp
c) Reguleringsplan kart med Hall H
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Rapport etter strømmålinger i to dyp med rotormåler 
(Sensordata SD 6000) i perioden 27.10.2009-26.11.2009 
 

Sisomar AS 
Lokalitet: Trollbukta, Sørfold 

 

 
Figur 1: Plassering av strømmålere. Posisjon angitt på kartet. Kilde: Olex™ 
 
Tabell 1: Kort oppsummering av resultatene 

Dyp (m) Gjennomsnitt Maks % 0-1 cm/s 
3 1,7 cm/s 14,0 cm/s 45,9 

4,5  0,9 cm/s 3,8 cm/s 83,3 
 
 
 
Rapportnr: 
112-12-9S 

Deres referanse: 
Jon Meisfjord 

Firma: 
Sisomar AS 

Lokalitet: 
 Trollbukta 

Dato: 
1.12.09  

   

 
Utarbeidet av: 
Anders Waldemar Olsen 

 
Aqua Kompetanse AS 

 
Kvalitetssikret av: 
Gyda Arnkværn 

 

 
 

 

 
 

 
 



Innledning 
 
I forbindelse med søknad om utvidelse på settefiskanlegget Trollbukta i Sørfold 
kommune, har Aqua Kompetanse AS blitt bedt om å gjennomføre miljøundersøkelse 
(MOM B) samt strømmålinger ved utslippet til settefiskanlegget. Strømmålingene ble 
gjennomført i perioden 27.10 – 26.12.09. Det ble målt strøm ved bruk av to 
rotormålere av typen Sensordata SD 6000. Målerne ble satt ut i en og samme rigg, 
forankret til bunnen vha et lodd og holdt oppe ved bruk av ei blåse ca en meter under 
vann. Den øverste måleren ble satt ut på ca 3 meters dyp, mens den nederste ble satt 
ut på ca 4,5 meters dyp. Dybden på stedet var ca 5 meter. I løpet av måleperioden ble 
det så sterk strøm at strømmålerne ble dratt med ca 60m utover fjorden. Omtrent på 
dette tidspunktet ble det også dårligere bunnstrøm. 
 
Oppsummering fra målingene 
 
På 3 meters dyp hadde strømmen en gjennomsnittlig hastighet på 1,7 cm/s. 
Maksimum hastighet ble i perioden målt til 14,0 cm/s, og andelen målinger i området 
0-1 cm/s var 45,9 %. Størst vannutskiftning var det i sørlig retning (180 – 195 grader). 
Strømmen var i perioden meget ensrettet (Neumanns parameter = 0,812). 
 
På 4,5 meters dyp hadde strømmen en gjennomsnittlig hastighet på 0,9 cm/s. 
Maksimum hastighet var 3,8 cm/s, og andelen målinger i området 0-1 cm/s var 83,3 
%. Det var størst vannutskiftning i nordvestlig retning (315 – 330 grader). Strømmen 
var meget ensrettet i perioden (Neumanns parameter = 0,851).  
 
Vår vurdering 
 
Resultatene viser en noe svak strøm på 3 meters dyp. Innimellom er det ganske sterke 
strømstøt, som ser ut til å følge tidevannsamplituden. På 4,5 meters dyp avtar 
hastigheten noe etter ca 14 dager. Dette skyldes etter all sannsynlighet at målerne ble 
dratt med til et annet område i fjorden på grunn av veldig sterk strøm en periode. Vi 
vurderer strømmen nedover i vannsøylen til å være noe svak, men med periodevis 
sterke strømstøt. Vi observerte under feltarbeidet at hastigheten i overflatelaget var 
meget høy. Elva bidrar til å skape en overflatestrøm med god hastighet ut av fjorden. 
Dette skaper en sjiktning i vannmassene. På 3 meters dyp går strømmen motsatt vei 
av overflatestrømmen, innover i fjorden. På 4,5 meters dyp går strømmen utover i 
fjorden. Mesteparten av utslippet fra settefiskanlegget vil etter all sannsynlighet følge 
ferskvannlaget utover og spres i fjorden. Dette kan bekreftes av MOM B-undersøkelse 
fra samme tidsrom, som viser lite spor av organisk materiale.  
 
Med hilsen: Kvalitetssikret av: 
 
 
 
  
 
 
Vedlegg: 
Spesifikasjons- og resultatoversikt 
Statistisk sammendrag av data 

 
Anders Waldemar Olsen 
Marinbiolog 
 
 

 
Gyda Arnkværn 
Marinbiolog 
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SPESIFIKASJONS- OG RESULTATOVERSIKT. 

Firma: Sisomar AS 
Lokalitet: Trollbukta, Sørfold kommune.  
 

Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. 
Tekst 3 meters dyp 4,5 meters dyp 
Tidsrom for registreringer 27.10.2009-26.11.2009 27.10.2009-26.11.2009 

Dybde på målestedet. Ca. 5 5 
Dybde for registreringer  
(meter). Ca. 

3 4,5 

Måler type - nummer SD6000 - nr1122 SD6000 - nr1173 
Type måling Kontinuerlig Kontinuerlig 
Frekvens – varighet*4 6 min/30 min - 30 døgn 6 min/30 min - 30 døgn 
Adresse for arkiv (data) 670 21.379N 150 35.619Ø 670 21.379N 150 35.619Ø 
% strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca) 45,9 % 83,3 % 
Gjennomsnittsstrøm 1,7 0,9 
Rest strøm 1,4 0,8 
Neumanns parameter 0,812 0,851 
De 4 hyppigst forekommende  
retningene strømmen beveger seg 
mot (grader) *1 

180, 225, 165, 210 315, 300, 330, 345 

De 4 hyppigst forekommende 
strømhastighetene (cm /sek) *1 

0-1, 1-3, 3-4, 4-5 0-1, 1-3, 3-4, 75-100 

Mest vannutskiftning / retning / 15 
graders sektor.*2 

11405m3 ved 180-195 
grader. 380m3/m2/døgn 

10836m3 ved 315-330 
grader. 361m3/m2/døgn 

Minst vannutskiftning / retning / 15 
graders sektor.*2 

0m3 ved 0-15 grader. 
0m3/m2/døgn 

0m3 ved 105-120 grader. 
0m3/m2/døgn 

Gjennomsnittlig total vann-
utskiftning pr. døgn. Alle retninger 

1485m3/døgn 788m3/døgn 

Maksimum strøm – signifikant 
maksimum strøm (cm/sek) *3 

14,0 - 2.9 3,8 - 1.2 

*1: gruppert i synkende rekkefølge *2: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert 
kvadratmeter.*3: gjennomsnittet av 1/3 målingene som viser høyest verdi. *4: måleren 
registrerer hvert 6. min og gir gjennomsnitt hvert 30. min 
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 3 meters dyp 

Data displayed from: 10:36 - 27.Oct-09   To: 14:36 - 26.Nov-09

Series number: 1
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1122
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TEMPERATURE

  

 

3029282726252423222120191817161514131211109876543210
7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

25.Nov23.Nov21.Nov19.Nov17.Nov15.Nov13.Nov11.Nov09.Nov07.Nov05.Nov03.Nov01.Nov30.Oct28.Oct

Temperature (°C)

Days  

Data displayed from: 10:36 - 27.Oct-09   To: 14:36 - 26.Nov-09

Series number: 1
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1122

File name: Trollbuktam00011449nov0967213791535619oT30M3Mnr03.SD6

Number of measurements in data set: 1449

CURRENT SPEED

  

 

3029282726252423222120191817161514131211109876543210
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

25.Nov23.Nov21.Nov19.Nov17.Nov15.Nov13.Nov11.Nov09.Nov07.Nov05.Nov03.Nov01.Nov30.Oct28.Oct

Current speed (cm/s)

Days  



112-12-9S Trollbukta revidert Aqua Kompetanse AS Side 5 av 15 
  

Data displayed from: 10:36 - 27.Oct-09   To: 14:36 - 26.Nov-09

Series number: 1
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1122

File name: Trollbuktam00011449nov0967213791535619oT30M3Mnr03.SD6

Number of measurements in data set: 1449

CURRENT SPEED BAR CHART
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Data displayed from: 10:36 - 27.Oct-09   To: 14:36 - 26.Nov-09

Series number: 1
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1122

File name: Trollbuktam00011449nov0967213791535619oT30M3Mnr03.SD6

Number of measurements in data set: 1449

PROGRESSIVE VECTOR

Neumann parameter: 0.812 Rest speed: 1.4 cm/s
Average speed: 1.7 cm/s Rest direction: 196 deg.
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Data displayed from: 10:36 - 27.Oct-09   To: 14:36 - 26.Nov-09

Series number: 1
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1122

File name: Trollbuktam00011449nov0967213791535619oT30M3Mnr03.SD6

Number of measurements in data set: 1449
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Current speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groups Total flowTotal flow Max
1 3 4 5 6 8 10 15 25 50 75 100 Sum% m³/m² % curr

0
15
30
45
60
75
90

105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345

Sum%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.0      0 0.0   0.0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.2    108 0.2   3.2
1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.3    155 0.3   2.8
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.4    108 0.2   1.4
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.4    133 0.3   2.6

10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.8    212 0.5   1.4
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.6    209 0.5   2.4

11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1.6    504 1.1   2.0
26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2.7    817 1.8   2.6
50 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5.5   1681 3.8   2.2
68 73 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0   9.9   3362 7.5   4.2
50 101 10 7 1 2 2 1 0 0 0 0  12.0   6138 13.8  10.6

154 87 21 12 10 9 6 2 0 0 0 0  20.8  11405 25.6  10.6
41 45 10 4 4 9 2 0 0 0 0 0   7.9   5018 11.3   9.8
56 100 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0  11.5   5116 11.5   6.2
65 112 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0  12.4   4831 10.8   6.4
58 40 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0   7.0   2567 5.8   6.8
48 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4.2   1278 2.9   2.8
11 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1.2    464 1.0   4.6
2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   0.4    378 0.8  14.0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0.1     76 0.2   4.2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.0      0 0.0   0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.0      0 0.0   0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.0      0 0.0   0.0

45.9 44.7 3.6 2.1 1.2 1.6 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0  44561  14.0

Data displayed from: 10:36 - 27.Oct-09   To: 14:36 - 26.Nov-09

Series number: 1
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1122

File name: Trollbuktam00011449nov0967213791535619oT30M3Mnr03.SD6

Number of measurements in data set: 1449

CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX

 
 
STATISTICAL SUMMARY 

 Total East / west North / south 

Mean current speed (cm/s)       1,7       0,7       1,4 

Variance (cm/s)²       1,855       0,462       1,845 

Standard deviation (cm/s)       1,362       0,680       1,358 

Mean standard deviation       0,797       0,910       0,983 

Maximum current velocity     14,0   

Minimum  current velocity       0,4   

Significant max velocity       2,9   

Significant min velocity       1,0   
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4,5 meters dyp 

Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6
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Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6

Number of measurements in data set: 1448

OX SAT
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Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6

Number of measurements in data set: 1448

OXYGEN mg/l
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Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6

Number of measurements in data set: 1448

OXYGEN FLUX
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Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6

Number of measurements in data set: 1448

CURRENT SPEED BAR CHART
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Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6

Number of measurements in data set: 1448

CURRENT DIRECTION BAR CHART
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Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6

Number of measurements in data set: 1448

PROGRESSIVE VECTOR

Neumann parameter: 0.851 Rest speed: 0.8 cm/s
Average speed: 0.9 cm/s Rest direction: 317 deg.
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Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6

Number of measurements in data set: 1448

CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM
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Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6

Number of measurements in data set: 1448

CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM
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Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6

Number of measurements in data set: 1448

OXYGEN FLUX DISTRIBUTION DIAGRAM
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Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6

Number of measurements in data set: 1448

STICK DIAGRAM
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Current speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groupsCurrent speed groups Total flowTotal flow Max Tot. Ox. fluxTot. Ox. flux
1 3 4 5 6 8 10 15 25 50 75 100 Sum% m³/m² % curr g/m² %

0
15
30
45
60
75
90

105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345

Sum%

27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2.1    335 1.4   1.6   2734 1.4
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1.1    198 0.8   2.6   1615 0.8
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.8     97 0.4   1.0    783 0.4
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.7     61 0.3   0.8    511 0.3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.4     47 0.2   1.0    389 0.2

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1.0     72 0.3   0.6    612 0.3
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.6     29 0.1   0.4    227 0.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.0      0 0.0   0.0      0 0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.6     68 0.3   1.0    546 0.3

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.7     83 0.4   0.6    722 0.4
18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1.5    317 1.3   2.2   2769 1.4
15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1.2    227 1.0   1.8   1929 1.0
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.8    104 0.4   3.8    891 0.5
11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.9    108 0.5   1.2    963 0.5
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.6    133 0.6   1.2   1114 0.6
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.2     58 0.2   1.2    471 0.2
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.4    115 0.5   1.8    952 0.5

17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1.5    432 1.8   3.0   3583 1.8
23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3.2    972 4.1   3.0   8134 4.1
75 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6.4   1523 6.4   2.2  12519 6.4

154 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  13.7   3632 15.4   2.2  29991 15.3
513 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  41.6  10836 45.8   2.8  89733 45.7
146 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  12.1   2822 11.9   3.6  23707 12.1
99 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7.9   1379 5.8   3.0  11543 5.9

83.3 16.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  23648   3.8 196439

Data displayed from: 10:02 - 27.Oct-09   To: 13:32 - 26.Nov-09

Series number: 4
Interval time: 30 Minutes
Ref. number: 1173

File name: Trollbukta37495196nov0967213791535619oT30M4,5Mnr16.SD6

Number of measurements in data set: 1448

CURRENT SPEED / DIRECTION MATRIX

 
 
STATISTICAL SUMMARY 

 Total East / west North / south 

Mean current speed (cm/s)       0,9       0,6       0,6 

Variance (cm/s)²       0,166       0,123       0,121 

Standard deviation (cm/s)       0,408       0,351       0,348 

Mean standard deviation       0,450       0,614       0,538 

Maximum current velocity       3,8   

Minimum  current velocity       0,0   

Significant max velocity       1,2   

Significant min velocity       0,5   

 
 
 



Sisomar AS
v /Jon Meisfjord
8226 Straumen

Telefon
Mobil
E-post
Internett
Bankgiro
Org. Nr.

: 74 28 84 30
: 905 16 947
: post@ agua-kompetanse.no
; www.aua-kompetanse.no
: 4400.07.25541
: 982 226 163

10. juni 2014

Lokalitet: Trollbukta, Sørfold. Strømmålinger. Generelle strømforhold.
Som avtalt sender vi over strømmålingene fra området ved Troll bukta i Sørfold kommune. Dette
er en oppsummering for å få en oversikt over resultatene av strømmålingene og er bygd på
forutsetningen om at du/dere studerer vedlagte data nøye selv. Rådataene finnes oppbevart hos
Aqua Kompetanse AS.

Firmanavn/ Lokalitet/ Type oppdrett:
Firma : Sisomar AS
Lokalitet : Trollbukta
Kommune
Sjøkartkoordinater
Oppdrettstype
Hva er vurdert

: Sørfold
: 67°21.329 N, 15°35.516 Ø
: Generelle stromforhold - settefiskanlegg.
: Spredningsstrøm (2m)

Måleperiode/ frekvenser:
Målingene er utført med Sensordata SD6000 rotormåler nummer 10. Måleren registrerer
kontinuerlig i 2 minutter, og beregner en snittverdi for dette tidsintervallet. Det gjøres 5 slike
delmålinger, som oppsummeres (10 minutter totalt) og presenteres som en rå verdi.

Nærhet til anlegg:
Rotormåleren har stått på ca. 2 meters dyp ved settefiskanleggets planlagte utslippspunkt.
Datasettet hadde god kvalitet, og ingen målinger er fjernet manuelt. Rotoren gikk fint ved endt
måleperiode. Datasettet samsvarer med tidligere strømmålinger utført ved et punkt lengre ut i
bukta.

I I

Kort vurdering:
I denne måleserien er gjennomsnittlig spredningsstrøm 2.5 cm/sek, mens maksimalstrømmen
er 19.8 cm/sek. Vannstrommen har fremherskende stromretning mot sor (165-210)°i dette
dypet, og er svært ensrettet, som vist av Neumannsparameter (0.813) og progressive vektor på
side 5. Det er registrert noen strømhastigheter lavere enn 1 cm/sek, og dette tilsier en lav-
moderat andel strømstille på det utvalgte dypet i denne måleperioden på lokaliteten.

Med hilsen:

6ddata
Linda Hagen
Trainee oseanografi, Aqua Kompetanse AS

Aqua Kompetanse A/S
7770 Flatanger
Kontoradresse Miljoby gget, Lauvsnes
Postadresse : 7770 Flatanger

Adresse: 8226 Straumen

Fylke : Nordland

Kvalitetssikret av:

Vidar Strøm
Oppdrettsbiolog, Aqua Kompetanse AS



SPESIFIKASJONS- OG RESUL TATOVERSIKT

Firma: Sisomar AS
Lokalitet: Trollbukta, Sorfold kommune

Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater
Tekst
Tidsrom for registreringer

Dybde på målestedet. Ca.
Dybde for registreringer
(meter). Ca.
Måler type- nummer
Type måling
Frekvens - vari het
Adresse for arkiv (data)/ Eksakt

osisjonerin
% strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca)
Gjennomsnittsstrøm
Rest strøm
Neumanns arameter
De 4 hyppigst forekommende
retningene strømmen beveger seg
mot ( rader) *1
De 4 hyppigst forekommende
strømhastighetene ( cm /sek) * 1
Mest vannutskiftning/ retning/
15 graders sektor.2
Minst vannutskiftning/ retning/
15 graders sektor.2
Gjennomsnittelig total vann-
utskiftning pr.døgn. Alle retninger
Maksimum strom signifikant
maksimum strøm (cm/sek) *3

S redningsstrøm
10.04.2014-12.05.2014

3,5
2

SD6000 - nr1122
Kontinuerlige punktmålinger
2 min/10 min - 32 døgn
Trollbukta/67°21.329 N,
15°35.516 0
22.5 %
2.5
2.0
0.813
165, 180, 195, 210

1-3,0-1,3-4, 4-5

16091m3 ved 195-210 grader.
503m?/m?/dogn
58m3 ved 285-300 grader.
2m?/m/dogn
2179/dogn

19.8- 4.4

*I: gruppert i synkende rekkefølge
2; vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter.
*3: gjennomsnittet av I /3 målingene som viser høyest verdi.

2
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Spredningsstrøm - 2 meters dyp

TEMPERATURE
File name: utslippspunktmai14rotor10.SD6
Series number: 1

Ref. number: 1122
Interval time: 10 Minutes

Number of measurements in data set: 4614
Data displayed from: 11:06-10.Apr-14 To: 11:56- 12.May-14

Temperature (°C)
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CURRENT SPEED
File name: utslippspunktmai1 4rotor10.SD6
Series number: 1

Ref. number: 1122
Interval time: 10 Minutes

Number of measurements in data set: 4614
Data displayed from: 11:06 - 1 0.Apr-14 To: 11 :56 - 12.May-14
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CURRENT SPEED BAR CHART
File name: utslippspunktmai14rotor10.SD6 Ref. number: 1122
Series number: 1 Interval time: 10 Minutes
Number of measurements in data set: 4614
Data displayed from: 11:06 - 10.Apr-14 To: 11 :56 - 12.May-14
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CURRENT DIRECTION BAR CHART
File name: utslippspunktmai14rotor1 0.SD6
Series number: 1

Ref. number: 1122
Interval time: 10 Minutes

Number of measurements in data set: 4614
Data displayed from: 11 :06- 10.Apr-14 To: 11 :56- 12.May-14
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PROGRESSIVE VECTOR
File name: utslippspunktmai14rotor1 0.SD6 Ref. number: 1122
Series number: 1 Interval time: 10 Minutes
Number of measurements in data set: 4614
Data displayed from: 11:06 - 10.Apr-14 To: 11 :56- 12.May-14

Neumann parameter: 0.813
Average speed: 2.5 cm/s

km N

Rest speed: 2.0 cm/s
Rest direction: 193 deg.
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CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM
File name: utslippspunktmai 14rotor1 0.SD6
Series number: 1

Ref. number: 1122
Interval time: 10 Minutes

Number of measurements in data set: 4614
Data displayed from: 11:06 - 1 0.Apr-14 To: 11:56 - 12. May-14
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CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM
File name: utslippspunktmai1 4rotor10.S D6
Series number: 1

Ref. number: 1122
Interval time: 10 Minutes

Number of measurements in data set: 4614
Data displayed from: 11:06 - 10.Apr-14 To: 11:56 - 12. May-1 LI
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STICK DIAGRAM
File name: utslippspunktmai14rotor10.SD6
Series number: 1

Ref. number: 1122
Interval time: 10 Minutes

Number of measurements in data set: 4614
Data displayed from: 11:06-10.Apr-14 To: 11:56- 12.May-14
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CURRENT SPEED/ DIRECTION MATRIX
File name: utslippspunktmai14rotor10.SD6 Ref. number: 1122
Series number: 1 Interval time: 10 Minutes
Number of measurements in data set: 4614
Data displayed from: 11:06 - 10.Apr-14 To: 11:56- 12.May-14

. ..
Current speed groups Total flow ' Max

3/ 4' 5 6l 8 10 15 25' 50! 75 100/ Sum%! m?/m? ; % curr. . .

>•• - ··- 0 0 5 10 2 2 3 1 2 0 0 0 0 0.5 738 1.1 12.2
15! 0 18 15 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0.9 948 1.4 14.8

--- 30 0 25 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0.8 644 0.9 7.6

- _45 0 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 385 0.6 3.4
6o 0 13 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.4 277 0.4 7.2

75 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 160 0.2 3.0
90 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 246 0.4 3.6

105 18 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 334 0.5 3.6
120 45 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 652 0.9 3.0·--
135 104 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 1268 1.8 3.8

150 207 144 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 3265 4.7 5.0
165/ 198 738 88 32 18 14 4 2 0 0 0 0 23.7 14371 20.6 10.8

180 173 348 95 64 44 41 23 13 2 0 0 0 17.4 14766 21.2 19.8
195' 92 348 114 67 53 55 34 15 0 0 0 0 16.9 16091 23.1 13.2
210, 71 199 82 51 24 15 2 0 0 0 0 0 9.6 7579 10.9 8.8

225 33 299 34 9 2 1 0 0 0 0 0 0 8.2 4702 6.7 6.6
240] 62 139 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 4.7 2311 3.3 6.0

255, 11 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 235 0.3 4.4
270 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 80 0.1 2.2

285 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 58 0.1 4.2
300 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 108 0.2 3.2
315/ 11 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 169 0.2 4.6

330 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 60 0.1 3.2
345 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0.2 266 0.4 8.4

i Sum¾ 22.5 53.5 10.4 5.3 3.3 3.0 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 69714' 19.8

STATISTICAL SUMMARY

Total East/ west North  I  south

Mean current speed (emfs) 2,5 0,9 2,2

Variance (cm/s) 2 3,347 0,719 3,240

Standard deviation (emfs) 1,830 0,848 1,800

Mean standard deviation 0,727 0,936 0,812

Maximum current velocity 19,8

Minimum current velocity 1,0

Significant max velocity 4,4

Significant min velocity 1,1
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https://www.dnb.no/segb/apps/nbb/autorisasjon/authorise.print?kontekstId=MCTX12 1/1

Status for godkjennelse

Godkjent(e) betalinger

Betaler Mottaker

Fra konto: 1503.43.86088 Til konto: 7694.05.09048
Kontonavn: Sisomar drift
Kontoeier: SISOMAR AS Navn: Fiskeridirektoratet
Adresse: TROLLBUKTA

8226 STRAUMEN
Adresse:

Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Betalingsinformasjon

Bankens ref.: 396171 Beløp: 12.000,00
Betalingsdato: 06.02.2020

Egenreferanse: Betalingstype: Betaling innland

KID:
Melding: Gebyr akvakultursøknad

Lokalitetsnr 11264
Sisomar AS

Annen informasjon

Status: Godkjent
Registrert CU86893 - Carina B. Kjellbakk - (06.02.2020 09:39:01)
Godkjent CU86893 - CARINA B. KJELLBAKK - (06.02.2020 09:39:16)

Utskrift: CARINA B. KJELLBAKK 06.02.2020 09:39:18



Avtale

mellom

Sisomar A/S

og

ISE Produksjon Royrvatn AS

ang@ende

disponering av vannressursene

1. Bakgrunn
Sisomar har vannforsyning fra eget vannanlegg med inntak i Straumvatnet og egen ledning frem til

oppdrettsanlegget. I konsesjonen (tillatelsen) til å hente vann i Straumvatnet er det et krav at det skal være en

viss minimum vannføring i Straumelva som renner ut av Straumvatnet. I forbindelse med sin produksjon har

Sisomar i dag et vannforbruk på maksimalt 96 m?/min.

I helt spesielle situasjoner kan det hende at tilsiget til Straumvatnet er mindre enn forbruket til Sisomar. Dette

kan oppstå hvis Siso Kraftverk og Ryrvatnet kraftverk står og det er lite tilsig til Straumvatnet for øvrig, f. eks

om vinteren eller i en nedbørfattig periode.

Royrvatn Kraftverk eies av ISE Produksjon Ryrvatn AS (ISEPR). Kraftverket har magasin i Royrvatnet og

Nevervatnet som ligger i nedbørsfeltet til Straumvatnet.

Hvis Røyrvatnet Kraftverk står i en situasjon som beskrevet ovenfor kan årsakene for eksempel være:

• tekniske forhold

• strategiske vurderinger knyttet til kraftpriser og vannhusholdning

• mangel på vann

Dersom det skulle inntreffe en situasjon der Sisomar mangler vann ønsker Sisomar at ISEPR skal levere ekstra

vann til Sisomar. ISEPR kan i en slik situasjon levere vann til Sisomar ved ekstraordinær kjøring av Royrvatnet

Kraftverk eller ved tapping forbi kraftverket.

2. Ekstraordinær tapping av vann fra Røyrvatn
Dersom Sisomar har behov for mer vann enn det som i en gitt situasjon kan tappes fra Straumvatnet kan

Sisomar anmode ISEPR om å levere ekstra vann fra Ryrvatnet Kraftverk. Sisomar skal skriftlig angi ønsket

mengde oppgitt i m3 /sek og varighet av leveransen. Dersom det er uforutsigbart hvor lenge levering skal vare,

skal Sisomar meddele dette til ISEPR når leveringen starter og Sisomar skal gi skriftlig beskjed når leveringen skal

opphore.

ISEPR forplikter seg til å levere vann i en slik situasjon såfremt det er tilgang på vann i magasinene.



Dersom kraftverket er operativt og det er avtak for produsert kraft, vil vannet bli levert gjennom Royrvatnet

Kraftverk. Dersom kraftverket ikke er operativt av tekniske eller andre årsaker, vil vannet bli levert ved tapping

fra magasinet.

Sisomar skal kompensere ISEPR for eventuelle tapte inntekter samt for eventuelle merkostnader i den perioden

levering av vann til Sisomar pågår. Kompensasjonen skal beregnes som følger:

a. Dersom vannet leveres gjennom kraftverket skal Sisomar betale differansen mellom den pris som

oppnås på kraften i den perioden levering av vann til Sisomar pågår og den høyeste pris kraften kunne

vært solgt før innenfor en periode på 6 måneder etter at leveransen til Sisomar er avsluttet. Høyeste

pris regnes som gjennomsnittet av de faktiske og dokumenterbare priser på Nordpools spotmarked i

minimum 5 og maksimum 24 sammenhengende timer pr dag.

b. Dersom vannet tappes forbi kraftverket skal Sisomar betale den høyeste pris kraften kunne vært solgt

for innenfor en periode på 6 måneder etter at leveransen til Sisomar er avsluttet. Høyeste pris regnes

som gjennomsnittet av de faktiske og dokumenterbare priser på Nordpools spotmarked i minimum 5 og

maksimum 24 sammenhengende timer pr dag.

c. I tillegg til kompensasjon etter a) og/eller b) skal Sisomar dekke eventuelle ekstraordinære kostnader

ved mobilisering av mannskap og andre resurser som medgår for levere vann etter Sisomars ønske.

d. Beregning av mulig salgspris på kraften skal ta utgangspunkt i den til enhver tid gjeldene

kraftsalgsavtale, eventuelt spotpris som ISEPR har for kraft levert fra Royrvatn Kraftverk.

e. For beregning av produsert energi, eller tapt produksjon, skal det benyttes en energiekvivalent på 0,41

kWh/m 3• Produksjonen skal beregnes fra det øyeblikk levering av vann påbegynnes til levering

opphører, dvs. også for den tid det tar fra beskjed om å avslutte levering er mottatt av ISEPR til levering

virkelig opphører. Sisomar sitt ansvar for tiden fra melding om opphør av levering er mottatt av ISEPR til

levering virkelig opphører skal i denne sammenheng begrenses til 24 timer.

3. Ekstraordinær sparing av vann
For i størst mulig grad å ha reserver til å bistå Sisomar med overholde kravet til minstevannføring, skal ISEPR

søke å disponere vannressursene slik at Nevervatn og Røyrvatn er tilnærmet fullt pr l.juli hvert år som er

perioden hvor det historisk sett er tørt, eller etter forespørsel fra Sisomar andre deler av året, slik at disse

vannressursene kan brukes dersom det oppstår en utfordring ift. minstevannføringskravet.

En forutsetning som ingen av partene råder over er tilsiget av vann i perioden (snøsmelting+ nedbør).

Uten hensynet til Sisomars minstevannforingskrav ville det normalt være slik at ISEPR ville onsket kjire

kraftverket slik at magasinene stort sett ville vært langt nedtappet inn i juni måned.

ISEPR vil derfor registrere 2 produksjonsplaner:

1. «Ønsket produksjon» gitt at kraftverket kunne kjøres uten hensyn til Sisomars ønske.

2. Faktisk produksjon som hensyntar målet om å ha tilnærmet fulle magasiner pr l.juli 2018 og som

samtidig hensyntar at det ikke skal oppstå overløp.

Forskjellen mellom disse «planene» faktureres etterskuddsvis og månedlig og trekkes fra i det endelige

oppgjoret.



Endelig oppgjør baseres på følgende: Dersom prisene i periodene med «Ønsket produksjon» overstiger

prisprinsippet som ligger til grunn i pkt 2 ovenfor, skal disse prisene legges til grunn. I motsatt fall skal

prisprinsippet som beskrevet i pkt 2 ovenfor følges fullt ut.

Sisomar må betale en fast pris på 15 000 kr pr år for de merkostnader ISEPR har ved administrasjon av

avtalen/vannressursplanleggingen. Beløpet indeksreguleres med endringen i KPI fra desember til desember.

I tillegg må Sisomar dekke eventuelle tap som følge av overløp som kan tilskrives kombinasjonen av et eventuelt

raskt og uforutsett tilsig og magasinene er «unormalt» fulle.

Det er for øvrig et bærende prinsipp for avtalen at ingen skal betale urimelig mye eller lide økonomisk som følge

av avtalen. Det legges derfor til grunn at uenigheter rundt tolkning av avtalen skal løses ved diskusjon mellom

partene.

4. Lopetid, reforhandling
Denne avtalen løper til og med 31.12.2025.

ISEPR kan kreve avtalen reforhandlet dersom det skulle oppstå vesentlige endring i selskapets leveringsstruktur,

eierstruktur eller konsesjonsbestemmelser.

12.apr 2019

Kjell Sæterhaug

ISE Produksjon Royrvatn AS

Daglig leder

Jon Meisfjord

Sisomar AS

Dagligleder
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Utfyllende informasjon til søknad om 12 mill. smolt pr. år. 

 I dette notat tar vi med de ting som påvirker utvidelsen fra 9 til 12 mill. smolt. Detaljer om 

energianlegg, vanninntak, avløp, leveringsanlegg for smolt og beskrivelse av kar anses som 

dokumentert i tidligere søknad og tas ikke med i dette notat. 

Sjøvannkapasiteten vil økes med økt pumpekapasitet og evt. ny ledning i samme trase som dagens 

inntak. 

 

Om søker og søknad 

Sisomar har 34 års erfaring med produksjon av smolt på gjennomstrømming. 

Settefisknæringen er i en utvikling med flytting av en stadig større andel av biomasseproduksjonen til 

land for å imøtekomme næringens utfordringer tilknyttet lus under drift i åpne merder. 

I tillegg er kravet til økt omløpshastighet kommet på plass for å sikre større turn over hos kundene 

våre. 

 

Internkontrollsystemet til Sisomar er bygget opp for å ivareta fiskevelferden i anlegget. 

I tillegg er det meget viktig for bedriften å synliggjøre ansvaret for våre ansatte gjennom 

tilrettelegging for gode arbeidsdager samt legge til rette for at alle ansatte skal få bruke tiden til å 

stelle fisken i stedet for tunge operasjoner. 

Dette mener vi kan dokumenteres gjennom en BFF på 0,83, et smoltutbytte på 86% og et totalt 

sykefravær på 1,5% i 2019. 

Sisomar sysselsetter pr i dag 15,2 årsverk som innehar over 200 års erfaring innenfor 

smoltproduksjon. 

 

Vi søker med dette om en økning i vår produksjonstillatelse fra 9 millioner smolt og 1400 tonn fôr pr 

år til 12 million smolt og et fôrforbruk på 2.200 tonn fôr pr år. 

 

Hvordan produksjonsøkning skal foregå. 

Økning i produksjon av smolt på land vil bli ivaretatt gjennom følgende tiltak: 

 

• Modernisering av begge pumpestasjoner for å sikre god vannkvalitet og sikker drift hele året. 

• Installasjon av karvis CO2 luftere i alle kar større enn 6 meter (46 kar). 

• Tilføring av nytt karvolum i hall H, totalt 6000 m3.  

• Utbygging av sjøvannsinntak med økning fra 30 kubikk/minutt til 80 kubikk/minutt. 

 

Sisomar har startfôringskapasitet til totalt 12,5 million rognkorn pr år.  

Gjennom to innlegg pr år i hall A-B-C og D samt 3 innlegg i hall E-F-G har selskapet kapasitet til å 

klekke, startfôre og få påvekst 

Med dette har vi kapasitet nok i anlegget til å forsvare en produksjon av inntil 12 million smolt/år. 

 

Fisk er vekselvarm og aktiviteten (vekst) styres etter temperatur og miljø.  

Rutinene for å ivareta god fiskevelferd i anlegget er nøye nedfelt i vårt IK system, temperaturen 

henter vi gjennom et godt samarbeid med Elkem Salten verk hvor vi kan hente ut 30 kubikk med 

oppvarmet vann (20-25 grader) hver dag gjennom hele året. 

Vi har med bakgrunn i dette samarbeidet kapasitet til å holde en snitt temperatur på 12 grader i alle 

kar og kan på denne måten styre produksjonen inn mot produksjonsplanene for anlegget.  
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Kapasiteter – Produksjonsplan  

VANN: 

Kapasitet ferskvann: 96 m3/minutt 

Sjøvann: 80 m3/minutt 

Energivann (20 grader) 30 m3/minutt 

Tilgjengelig vannmengde: 130 m3/minutt 

CO2 lufter: Monteres i hall A, B, E, F og G ved behov, testkjøring sommer 2020. 

 Kapasitet inntil 60%, driftes etter behov og måltall 10 ppm i avløp 

 

Sammendrag produksjonsplan - Smoltproduksjonskapasitet: 

Avdeling Karstørrelse Dybde Antall Volum Ant. Prod. Snitt Biomasse Runder/år Sum smolt/år Tetthet Vannkap. FV SV l/min/kg fisk* C02 lufter Fôrforbruk Kommentar 

Hall A 11 2,7 12 3 078 1 250 000 140 175 000 2 2 500 000 57 26 000 13 000 13 000 0,15 0-60% kapasitet 312 500 Levering mai/august 

Hall B 11 2,7 12 3 078 1 250 000 140 175 000 2 2 500 000 57 26 000 13 000 13 000 0,15 0-60% kapasitet 312 500 Levering mai/august 

Hall C 6 1,7 15 721 1 000 000 25 25 000     35 5 500 5 000 500 0,30  Ikke planlagt 50 000 Startfôring 

Hall D 6 1,7 20 961 1 500 000 25 37 500     39 9 500 9 000 500 0,25  Ikke planlagt 75 000 Startfôring 

Hall E 10 2,7 4 848 400 000 90 36 000     42 8 000 6 000 2 000 0,22 0-60% kapasitet 78 000 Påvekst 

Hall F 12 2,7 12 3 662 1 000 000 200 200 000 3 3 000 000 55 30 000 15 000 15 000 0,15 0-60% kapasitet 396 000 Levering des/mai/aug 

Hall GS 6 2,5 8 565 1 300 000 20 26 000     46 5 500 4 500 1 000 0,23  Ikke planlagt 90 000 Startfôring 

Hall GP 10 2,7 6 1 272 800 000 90 72 000     57 12 000 10 000 2 000 0,17 0-60% kapasitet 234 000 Påvekst 

Hall H 16 5 6 6 029 1 200 000 300 360 000 3 3 600 000 60 42 000 21 000 21 000 0,12 0-60% kapasitet 630 000 Levering des/mai/aug 

Hovedklekkeri 10 skap                     500      Ikke planlagt     

Klekkeri G 5 skap                     300      Ikke planlagt     

Snittverdier:     95 20 212 9 700 000 66,856 648 500   11 600 000 32 167 000 96 000 68 000 0,26   2 178 000   

              * eks CO2 lufter    
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Det søkes om en produksjon av inntil 12 million smolt pr år levert desember/mai/august.  

Ved bruk av Co2 rensing av produksjonsvann kan råvannbehovet reduseres med inntil 60 % og 

produksjonen vil skje i henhold til gitt tillatelse om bruk av inntil 100 m3 /min. I tillegg skal det brukes 

sjøvann på større fisk. Beregnet fôrbehov er på ca. 2200 tonn med FF 1,0. 

 

Teknisk beskrivelse: 

Hall 
nr Byggeår Oksygensystem Oppvarming Gjenbruk av vann 

A 2014 
Automatisk, 
ringledning 

Varmeveksling, tilsetting 
energivann+sjø Installeres 2021 

B 2012 
Automatisk, 
ringledning 

Varmeveksling, tilsetting 
energivann+sjø Installeres 2020 

C 2008 
Automatisk, 
ringledning 

Varmeveksling, tilsetting 
energivann+ 
varmepumpe   

D 2012 
Automatisk, 
ringledning 

Varmeveksling, tilsetting 
energivann+ 
varmepumpe   

E 2015 
Automatisk, 
ringledning 

Varmeveksling, tilsetting 
energivann+sjø Installeres 2020 

F 2016 
Automatisk, 
ringledning 

Varmeveksling, tilsetting 
energivann+sjø Installeres 2021 

GS 2018 
Automatisk, 
ringledning 

Varmeveksling, tilsetting 
energivann+sjø   

GP 2018 
Automatisk, 
ringledning 

Varmeveksling, tilsetting 
energivann+sjø Installeres 2020 test av teknologi 

H 2021 
Automatisk, 
ringledning 

Varmeveksling, tilsetting 
energivann+sjø Planlagt installert 

 

Vannforsyning ferskvann: 

2 stk uavhengige pumpestasjoner ferskvann sikrer alltid vann til anlegget 

Pumpestasjon 1: 40 m3/minutt 

Pumpestasjon 2: 80 m3/minutt 

Energivann: 30 m3/minutt 

Alt ferskvann UV behandles før fisken får det. 

 

Vannforsyning sjøvann; 

1 stk sjøvannspumpestasjon, henter 31 ppm sjøvann fra inntaksstasjon på Elkem 

Kapasitet sjøvann: 30 m3/minutt 

Alt sjøvann UV behandles før fisken får det. 

Sisomar prosjekterer nytt sjøvannsinntak og planlegger et økt uttak opp til 80 m3/ minutt i samme 

ledningstrase` som dagens. 
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Gjenbruk av vann: 

Sisomar skal installere CO2 luftere fra 3 uavhengige leverandører mai 2020. Målsetningen er å bruke 

et innsett av fisk i hall GP på 3 av 6 kar for å finne den beste teknologien ut fra CO2 stripping men i 

tillegg det utstyret som har best biosikkerhet (rent vann/rengjøring under drift). 

Vannkapasiteten er pr i dag tilstrekkelig nok vann til å forsvare produksjon ut fra velferdsmessige 

krav med hensyn til CO2. Søknad om 12 mill. smolt vil kreve mer karvolum og tilgang til ferskvann, 

dette løses gjennom gjenbruk som installeres etter testperiode, senhøstes 2020. 

 
Figur 1. Karintern system for utlufting av Co2 i oppdrettskar to forskjellige leverandører 

 

Det finnes en rekke ulike løsninger for lufting av vann. Sisomar skal teste ut tre ulike teknologier fra 

uke 23-30 sommeren 2020 for å finne den optimale løsningen for stripping av Co2 og optimalisering 

av karmiljø. Co2 lufterne som blir testet bygger på prinsippet hvor luft blir kjørt mot vannstrømmen i 

en egen enhet. I kontaktflate mellom luft / vann blir CO2 skilt ut og trukket ut fra vannet og sendt ut 

til utsiden av hall. Co2 – lufteren fjerner ca. 30 % av karbondioksidet i karet som medfører at 

vannmengden kan reduseres med inntil 60 %.  

I vannberegningene som er brukt i vår driftsplan reduseres vannet med under 60%. 

Fordeler med Co2 lufterne er: 

• Høy effektivitet på fjerning av CO2 i vannet  

• Sikrer produksjonen 

• Svært lavt energiforbruk (ca. 1kw pr. 1000 lit/min) 

• Tilfører også mye oksygen til vannet. Øker fra 75 til 95% 

• Skaper gode strømforhold i karet 
• Øker selvrenseeffekten i karet 

• Kan monteres horisontalt og vertikalt 
 

Vannbehandling: 

Alt vann som brukes til fisk blir blandet til korrekt temperatur gjennom motorstyrte ventiler. 

Alt vann vakumluftes til 95-98 % undermetning etter blanding, prosessen er automatisk og  

funksjonen til lufterene i anlegget (1 pr avdeling) sjekkes hver 14. dag. 

 

Etter vakumlufting tilføres oksygen til driftsvannet gjennom pls-styrte DGP ventiler. 
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Anlegget kan stilles etter variabelt setpunkt i avløp, pr i dag bruker vi 90-95% oksygen i avløp  

som styrende faktor. 

 

Sjøvann tilsettes gjennom manuelle ventiler i hall A, B, C, D, E og GP/GS. 

Maks salinitet i disse avdelingene er pr i dag 5 ppt, etter utbygget SV kapasitet 15 ppt 

 

Hall F kjører automatisk på sjøvann 15 ppt, planlagt hall H vil få samme teknologi. 

 

Smoltproduksjonen er intensiv i perioder rett før levering.  

Bedriften har et velfungerende IK system som skal ivareta fiskens velferd etter beste evne. 

Dersom vi risikerer å komme i brudd med noen av grenseverdiene innenfor vannkvalitet har vi 

muligheter for splitting, nedjustering av temperatur, justering av salinitet eller endre vanntilførsel på 

karnivå. 

 

For å sikre en velferdsmessig god produksjon overvåkes ulike driftsparametre etter følgende: 

Type  Hyppighet Grenseverdi Kommentar 

Oksygen Daglig 80-100% Automatisk overvåking, kalibreres 1 x / uke 

TGP 14 dag Under 100 % TGP Intensiv drift ukentlig 

Salinitet 14 dag 
Avhenger av fiskens 
status  

CO2 14 dag 15 ppm Intensiv drift ukentlig 

Temperatur Daglig 
Loggføres, avvik 
ordnes  

Ph Daglig 6,8-7   
Appetitt Daglig Justeres  

 

Alle parametre loggføres og ved avvik behandles det er fastsatte prosedyrer.  

Dersom vi kommer i brudd ved noen parametre har vi rutiner for å rette opp feil/mangler. 

 

Spesielle opplysninger vedrørende det planlagte driftsoppsettet 

 

Sisomar består pr i dag av hall A (2014), hall B (2012), hall C (2008), hall D (2013), hall E (2015), hall F 

(2016) og hall G (2018). Avdeling G består av 3 ulike avdelinger, klekkeri startfôring og påvekst.  

Disse avdelingene har pr i dag kapasitet til å ivareta en forsvarlig produksjon av 9 million smolt med 

hensyn til vannvolum, karvolum, vannbehandling og back up på oksygen og vann. 

 

Det planlegges en produksjon av inntil 12 million smolt i året etter en planlagt bygging av hall H i 

2021. Tomtearealet er klargjort for bygging, det arbeides med prosjekt tilknyttet økt uttak av sjøvann 

samt gjenbruk av ferskvann for å sikre nok vann til denne utbyggingen.  

 

Inntil hall H er bygget ønsker vi å gjennomføre en forsiktig økning i fôrforbruk og en gradvis økning i 

antallsproduksjon, parallelt med at CO2 lufting iverksettes på karnivå fra og med høsten 2020. 
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Følgende produksjonskapasitet er planlagt: 

2019:  Levert 8,45 million smolt 

2020:  Planlagt levert 9,2 million smolt 

2021:  Planlagt levert 9,5 million smolt 

2022:  Planlagt levert 11,5 million smolt 

 

3.6 Supplerende opplysninger: 

Bruk av vann: 

Alle avdelinger har tilgang på ferskvann og sjøvann.  

Klekkeri vil kun bruke ferskvann, inntil 0,8 kubikk / minutt. 

Startfôringsavdelingene (hall C/D/GS) vil bruke i all hovedsak ferskvann med bufring med sjøvann. 

Påveksthallene hall E og GP vil brukes til ferskvann inntil smoltifisering ved bruk av fôr, deretter 

blanding av fersk og sjøvann frem til overflytting til brakkvann i hall F (15 ppt). Det legges opp til 

karintern CO2 lufting med kapasitet 0-60% i hall E+GP for å sikre god velferd. 

Smoltavdelingene A og B vil bruke ferskvann til smoltifisering ved hjelp av fôr (snittvekt 40 gram) og 

deretter vil salinitet gradvis økes til maks 15 ppt frem til levering. 

Det legges opp til karintern CO2 lufting med kapasitet 0-60% i hall A+B for å sikre god velferd. 

Storsmoltavdelingene F og H vil kjøres på 15 promille sjøvann fra innsett av fisk frem til levering. 

Hallene vil bli fylt med fisk fra hhv hall A/B/E og GP med et antall som skal sikre optimal tetthet for 

produksjon av smolt med snittvekt 200-400 gram.  

Det legges opp til karintern CO2 lufting med kapasitet 0-60% i hall A+B for å sikre god velferd. 

Ved spesielle behov har hver enkelt avdeling mulighet til å regulere salinitet fra 0 til 15 ppm. Vi skal 

dermed sikre oss alle muligheter for en optimal fiskevelferd på alle stadier i produksjonen. 

Vannkvalitet: 

Alt sjøvann/ferskvann blir UV behandlet. 

I tillegg vakumluftes alt driftsvann etter blandingspunkt til 95 % undermetning for å sikre oss mot 

eventuell nitrogenovermetning. 

Alle avdelinger har automatisk tilsetting av oksygen etter ønsket setpunkt på 90-95 % i avløp. 

Bedriften har gode rutiner for CO2 måling på avdelingsnivå og tiltak som kan gjennomføres. 

Rømming: 

Alle avløp er rømningssikret med dobbel sikring, bedriften har gjennomført prøvebefaring etter 

NS9416 og skal revideres på hovedbefaring sommeren 2020. Det er skrevet kontrakt med selskapet 

Aquastructures for revidering etter NS9416. 

Rensing av avløp: 

Alle avdelinger har løsninger for oppsamling av feces/fôrspill fra produksjonen.  

Renseanlegg ble montert i 2015 og har vært i funksjon siden da. Installert renseanlegg hadde i 

utgangspunktet en kapasitet på inntil 1.400 tonn fôr / år. Desember 2019 ble det installert et utvidet 
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renseanlegg som skal ivareta omsøkt fôrmengde på 2.200 tonn. 

Teknologien som brukes for å ivareta rensing er Sterner Biotek MAT. 

Spylevann fra alle filtre samles i egen tank, pumpes over til fortykker. Fra fortykker tas tørrstoffet (TS 

0,2-5%) over til slamlager for homogenisering (TS4-6%), inn til flokkulering og deretter over til 

skrupresse som presser vann ut fra slammet (TS 25-30%). Etter fortykker går slammet via shredder 

inn til båndtørke hvor det tørkes til 90-95% TS før det pakkes i storsekk som leveres til Grønn Gjødsel. 

Renseprosessen dokumenteres gjennom MOM undersøkelser samt en rekke prøvepunkter etter 

avtale med fylkesmannen i Nordland. 

Hygiene: 

Alle avdelinger / haller er å anse som egne smittemessig adskilte avdelinger med egne sluser og 

rutiner for personell og verktøy. Alle avdelinger har eget verktøy for å ivareta nødvendig lett 

vedlikehold. Større operasjoner som krever eksternt personell søkes tatt etter tømming av hall hvor 

alt skal vaskes ned og desinfiseres før hallen fylles med ny fisk.  

Under produksjon av smolt vil det fra og med fisken har passert 20 gram aldri være mer enn 2,5 

million smolt pr avdeling. 
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Avvik/endringer til opprinnelig rapport: 
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Forord 
Aqua Kompetanse AS har gjennomført akkreditert prøvetaking for å innhente prøvemateriale samt 

uakkrediterte målinger av pH og redoks for oppdragsgiver Sisomar AS. I tillegg har Aqua Kompetanse AS 

utført uakkreditert hydrografisk profil av vannsøylen ved lokaliteten. Tilstandsklassifisering av oksygen i 

dypvann er utført uakkreditert av Aqua Kompetanse AS. Akkrediterte analyser av dette prøvematerialet er 

utført av Akvaplan-niva AS for TOM, TOC, N-Kjeldahl, kornstørrelse og makrofauna, og av ALS Laboratory 

Group for kobberanalyser (Vedlegg A). Det er Akvaplan-niva som står for faglig vurdering og fortolkning i sin 

rapport, og av analysene av det materialet Aqua Kompetanse har samlet inn. Denne rapporten sammenfatter 

analyserapportene fra underleverandør sammen med hydrografiske, elektrokjemiske og sensoriske 

vurderinger gjort av Aqua Kompetanse. Innhenting av prøvemateriale er gjort i henhold til NS 9410:2016, og 

standarder og veiledere som er benyttet i denne undersøkelsen er listet i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Standarder og veiledere benyttet for denne undersøkelsen. 

Standard/Veileder Tittel Bruksområde 

NS 9410: 2016 
Miljøovervåking av bunnpåvirkning 
fra marine akvakulturanlegg 

Stasjonsplassering, prøvetakning, 
rapport 

Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann Klassifiseringstabeller til analyser 

NS-EN ISO  
16665: 2013 

Vannundersøkelse. Retningslinjer for kvantitativ 
prøvetaking og prøvebehandling av marin 
bløtbunnsfauna 

Prøvetaking 

NS-EN ISI 5667: 
2004 

Vannundersøkelse – Prøvetaking- Del 19: 
Veiledning i sedimentprøvetaking i marine 
områder 

Prøvetaking 

Veileder 97:03 
Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og 
kystfarvann. 

Klassifisering av N-TOC 

Veileder M-608 
Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment 
og biota. 

Klassifisering av kobber 

 

Formålet med denne undersøkelsen var å studere de marine miljøforholdene i resipienten til 

settefiskanlegget, samt vurdere resipienten som mottaker for enda et utslipp i forbindelse med en eventuell 

utvidelse av settefiskproduksjonen i Trollbukta. Undersøkelsen skal gi en tilstandsbeskrivelse av 

miljøforholdene, og vise trender i utviklingen av miljøforholdene ved at det opprettes faste 

prøvetakingsstasjoner. Resultatene fra undersøkelsen vil være med på å vise påvirkningstrender over tid. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
Aqua Kompetanse AS er akkreditert av Norsk Akkreditering for prøvetaking bunnsediment, 
akkrediteringsnummer TEST 303, og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. 
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Tabell 2: Hovedresultater fra C-undersøkelsen. Aqua Kompetanse AS (AQK) har stått for akkreditert prøveuttak, samt 
uakkrediterte pH og Eh-målinger. Akvaplan-niva AS (APN) har utført akkreditert analyse av makrofauna, TOC, TOM og 
pelitt, samt uakkreditert analyse av N-TOC, TN og C/N. Deres underleverandør ALS Laboratory Group har utført 
akkreditert analyse av kobber (Cu). Se Vedlegg A for rapport med tegnforklaring. Redokspotensial (Eh) bestemmes ut fra 
observert hvilepotensial i prøven (målt verdi; Eobs) og referansepotensial (Eref): Eh = Eobs + Eref. Faunaklassifiseringer og 
økologisk tilstandsklassifisering er gjort av APN etter Veileder 02:2018 (vanntype G4), og miljøtilstand på C1 og C3 er 
beregnet av AQK etter NS9410:2016. Økologisk tilstandsklassifisering av samlet tilstand i overgangssonen er utført av 
AQK etter Veileder 02:2018 (vanntype G4 bestemt av APN). Klassifisering av organisk innhold er gjort av APN etter SFT 
97:03, og kobberklassifisering er gjort av APN etter Veileder M-608. 

Stasjonsplassering etter NS 9410:2016 
Eksisterende 
utslippspunkt 

Planlagt nytt 
utslippspunkt 

Overgangssone Ytre sone 

Parameter: Stasjoner: C1 C3 C4 C2 

Elektrokjemi: 
pH: 6,93 7,89 7,80 7,60 

Eh: 7 137 297 269 

M
ak

ro
fa

u
n

a 

B
u

n
n

d
yr

sa
n

al
ys

er
 

Antall arter (S): 4 64 58 53 

Antall ind. (N): 170 1232 1437 768 

J, Jevnhet (0-1): 0,41 0,57 0,66 0,75 

NQI1: 0,15 0,69 0,60 0,70 

Shann.Wien. (H`): 0,41 3,20 3,49 4,02 

Hurl.ind. (ES n=100): 2,1 21,2 19,9 26,5 

AMBI:  6,000 2,724 3,503 2,511 

ISI: 2,53 8,25 7,67 8,11 

NSI: 7,19 21,23 18,57 22,15 

nEQR: 0,104 0,701 0,629 0,757 

Økologisk tilstand: V II II II 

Samlet øk. tilstand i 
overgangssone*: 

 
nEQR = 0,665 

II 
 

Miljøtilstand: 3 1   

 K
je

m
i 

K
o

b
b

er
, o

rg
an

is
k 

ka
rb

o
n

, o
rg

an
is

k 

m
at

er
ia

le
 o

g 
n

it
ro

ge
n

 

N-TOC (mg/g): 
N-TOC, tilstandsklasse: 

133,5 
V 

19,7 
I 

18,6 
I 

16,9 
I 

TN (mg/g): 
Kommentar:  

8,90 
Forhøyet 

1,60 
Lavt 

1,30 
Lavt 

0,87 
Lavt 

TOM (%): 
Kommentar: 

20,0 
Forhøyet 

3,4 
Lavt 

3,2 
Lavt 

2,0 
Lavt 

C/N:  
Kommentar:  

13,5 
Lett forhøyet 

8,0 
Lavt 

8,4 
Lavt 

7,8 
Lavt 

Geologi Pelittandel (%) 28 60 59 44 

*C3 og C4 representerer overgangssonen i resipienten basert på eksisterende utslippspunkt ved stasjon C1. 
 

Tabell 3: Tabell som viser fargekoder for de ulike tilstandsklassifiseringene vist i Tabell 2, hvor tilstand I er best. Etter 
Veileder 02:2013. 

I  II  III  IV  V  
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1. Materiale og metode 
Akkreditert prøveinnsamling ble gjort fra oppdrettsbåt innleid fra Marine Harvest Nord båt den 20.07.2018. 

Undersøkelsen ble gjennomført i henhold til NS9410:2016 av Marthe Austad fra Aqua Kompetanse AS. 

Akvaplan-niva AS har stått for akkrediterte analyser av prøvematerialet og akkreditert faglige vurderinger og 

fortolkninger (Vedlegg A). Akkreditert faglig vurdering og fortolkning av miljøtilstand ved C1 og C3 iht. 

NS9410:2016, samt samlet økologisk tilstand i overgangssonen iht. Veileder 02:2018 er utført av Marthe 

Austad fra Aqua Kompetanse AS. 

 

1.1 Undersøkelsesområde og stasjonsplassering 

1.1.1 Undersøkelsesområde, produksjonsdata og tidligere undersøkelser 
Sisomar AS (lokalitet 11264) ligger innerst i Sørfolda, langs vestsiden av Sørfoldbukta, og er et landbasert 

produksjonsanlegg for settefisk (laks, Salmo salar). Det planlegges også en utvidelse, med opprettelse av et 

nytt utslippspunkt i forbindelse med opprettelse av et nytt smoltanlegg i Trollbukta (Sørfold smolt), omtalt 

som Trollbukta II. 

 

Sørfoldbukta er meget langgrunn, og utslippspunktet ligger i et område hvor dybden varierer mellom 3 og 5 

meter med tidevannet, mens det planlagte, nye utslippspunktet ligger i et område hvor dybden varierer 

mellom 3 og 8 meter med tidevannet. Straumvatnet renner ut i Sørfoldbukta lengst sør i bukta, og bunnen i 

området består i hovedsak av silt og sand, med innslag av leire og grus og/eller skjellsand enkelte steder 

(Austad 2018a; 2018b). 

 

 
Figur 1: Oversiktskart med plasseringen av settefiskanlegget (rød firkant) i forhold til andre akvakulturanlegg. Målestokk 
vises i venstre hjørne, kartkilde i 1:80 000. Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning. 

 



 

175-7-18C TROLLBUKTA AQUA KOMPETANSE AS 

 

8 

 
Figur 2: Oversiktskart over det eksisterende settefiskanlegget, eksisterende utslippspunkt er markert med blå prikk 

(6721.342N 1535.579Ø). Det planlagte, nye utslippspunktet er ca. 200 meter nord-nordøst for eksisterende utslipp 

(grønn prikk; 6721.452N 1535.661Ø). Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning og Norge i bilder. 
 

Det er tidligere utført en resipientundersøkelse etter metodikk for C-undersøkelse (NS9410:2007), i 2014 av 

SAM-Marin og Aqua Kompetanse AS (Strøm et. al., 2014). På grunn av endringer i standarden mellom 2007 

og 2016-utgaven er stasjonene endret, og tilpasset i forhold til både eksisterende og planlagt utslippspunkt. 

Det ble tatt prøve ved eksisterende utslippspunkt i både 2014 og foreliggende undersøkelse, og resultatene 

fra dette området kan derfor sammenlignes. Merk at i 2014 lå denne stasjonen (nærsonestasjon) ca. 130 

meter øst-nordøst for utslippet slik det lå da. Undersøkelsen viste et forhøyet nivå av total organisk karbon 

(TOC) ved utslippspunktet (tilstandsklasse IV – dårlig), men gode pH og Eh-verdier. Bunndyrsanalysen viste 

også tegn til noe påvirkning i utslippsområdet, med lav diversitet, skjev artsfordeling og høy dominans. Men, 

stasjonen ved utslippspunktet fikk allikevel miljøtilstand 1 – meget god. Det ble funnet 23 arter, og sneglen 

Onoba oculeus dominerte med 45% av individtallet. 

 

Fra 01.01 til 20.07.2018 (undersøkelsestidspunkt) hadde det blitt fôret ut 580 tonn tørrfôr og produsert 638 

tonn fisk, og den stående biomassen i anlegget var ved undersøkelsestidspunktet på 358 tonn. 

 

1.1.2 Vannstrøm 
Det er målt vannstrøm i to dyp ved Trollbukta, og begge målingene viste meget ensrettet strøm (Olsen, 2009). 

Målingene på 3 meters dyp viste størst vannutskiftning i sørlig retning (180 – 195 grader), og målingene på 

4,5 meters dyp viste størst vannutskiftning i nordvestlig retning (315 – 330 grader). Det ble registrert ganske 

sterke strømstøt på 3 meters dyp som ser ut til å følge tidevannet, og elva som renner ut fra Straumvatnet 

skaper god hastighet på overflatevannet, og en sjikting av vannmassene. På 3 meters dyp går derfor 

vannmassene i motsatt retning av overflatevannet, innover i fjorden, og på 4,5 meters dyp går vannmassene 

utover i fjorden. Strømhastighetene er vist i Tabell 4, og strømretningene er markert i Figur 3. 

 

Tabell 4: Strømmålinger ved Trollbukta. Målingene ble utført med to SD6000 rotormålere i perioden 27.10 – 26.11.2009 
(Olsen, 2009). 

Dyp (m) Gjennomsnittshastighet 
(cm/s) 

Maksimalhastighet 
(cm/s) 

Signifikant maksimal-
hastighet (cm/s) 

Nullstrøm 
(% mellom 0-1 cm/s) 
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1.1.3 Stasjonsplassering 
Det ble tatt prøver fra fire stasjoner ved foreliggende undersøkelse. C1 ble plassert ved eksisterende 

utslippspunkt, mens C3 ble plassert på det nye, planlagte utslippspunktet for Trollbukta II ca. 210 meter nord 

for C1. C4 ble plassert 120 meter nordøst for C1 og 340 meter sørøst for C3, mens C2 ble plassert nord-

nordøst for C1 og C3, hhv. 585 og 410 meter unna. Både C3 og C4 representerer overgangssonen i resipienten 

for eksisterende utslippspunkt, mens C2 representerer den ytre delen av overgangssonen for både 

eksisterende og planlagt utslippspunkt. Se Tabell 5 for avstander mellom stasjonene og utslippspunktene, 

samt faglig program, koordinater og prøvestasjonenes dybde. Alle stasjoner er avmerket på kartet i Figur 3. 

 

Tabell 5: Oversikt over stasjoner, plassering av stasjoner etter NS9410:2016 med koordinater, dybde ved hver 
prøvestasjon, avstand mellom prøvestasjoner og utslippspunkt (eksisterende og planlagt), og målte parametere. Bio = 
kvantitativ opparbeiding av makrofaunaprøver; Geo = geologiske analyser av kornfordeling (pelitt); Kjemi = kjemiske 
analyser av TOC, TOM og TN; EK = elektrokjemiske målinger av pH og Eh. 

Stasjoner C1  C3 C4 C2 

Plassering etter NS9410 
Eksisterende 
utslippspunkt 

Planlagt nytt 
utslippspunkt 

Overgangssone Ytre sone 

Parametere 
Bio – Geo – Kjemi – 

EK 
Bio – Geo – Kjemi – 

EK 
Bio – Geo – Kjemi – 

EK 
Bio – Geo – Kjemi – 

EK 

Koordinater 
67°21.342N 
15°35.579Ø 

67°21.452N 
15°35.661Ø 

67°21.368N 
15°35.736Ø 

67°21.573N 
15°36.140Ø 

Dybde (m) 6 8 5 4 

Avstand til eksisterende 
utslippspunkt (m) 

- 210 120 585 

Avstand til nytt 
utslippspunkt (m) 

210 - 340 410 

 

 
Figur 3: Kartet viser plassering av Sisomar AS – Trollbukta (blå firkant) sammen med prøvestasjonene (grønne kryss) og 

posisjon for strømmålingene i 2009 (gult kryss; 6721.379N 1535.619Ø). Lilla pil viser orientering av kart og gule piler 
viser hovedstrømretningene på 3 og 4,5 meters dyp (hhv. sørlig og nordvestlig retning). Målestokk vises øverst i bildet. 
Kilde: Olex. Kartdatum: WGS84. 

3 1,7 14,0 2,9 45,9 

4,5 0,9 3,8 1,2 83,3 

Sisomar AS 
- Trollbukta 
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1.2 Makrofauna og kjemisk/geologisk sedimentsammensetning 

Makrofauna (bunndyr) og sedimentprøver ble samlet inn ved hjelp av en 0.1 m² Van Veen-grabb, og på hver 

prøvestasjon ble det foretatt tre grabbhugg. Makrofaunaprøver tas ut av to av huggene, og 100-300 ml 

geologi- og kjemiprøver tas ut av ett. For makrofauna ble sedimentet skylt over en 1 mm sikt, gjenværende 

innhold i sikt lagt på glass og tilsatt 4% formalin bufret med borax og iblandet bengalrose. Geologi- og 

kjemiprøvene fryses ned frem til analyse. Prøvene ble tatt i henhold til metodikk beskrevet i Norsk Standard 

NS:9410 av Aqua Kompetanse, og Akvaplan-niva AS har stått for akkrediterte analyser og tolkning av 

innsamlet materiale. For videre beskrivelse av metodikk og indekser for analyser av makrofauna, geologi og 

kjemi se rapport fra Akvaplan-niva AS i Vedlegg A. 

 

1.2.1 Elektrokjemiske målinger 
pH (syre-baselikevekter) og Eh (redokspotensial; reduksjons-oksidasjonslikevekter) ble målt i 

overflatesedimentet (ca. 1 cm ned) ved bruk av HQ40d multimeter og tilhørende pH- og redokselektroder 

(hhv. PHC201 og MTC101). Det ble også målt pH og Eobs i overflatevannet ved lokaliteten.  

 

pH varierer vanligvis mellom 8,0 og 8,1 i atmosfærisk ekvilibrert overflatevann, noe lavere i dypvann, og i 

anoksiske vannmasser og sedimenter kan pH være ned mot 7 (NS9410:2016). I atmosfærisk ekvilibrert 

overflatevann ligger Eh på rundt 400 mV, mens anoksiske vannmasser og sedimenter vil ha Eh ned mot -200 

mV. Eh (redokspotensial) bestemmes ut fra det observerte hvilepotensialet i prøven (målt verdi; Eobs) og 

standardpotensialet til referanseelektroden (Eref; Tabell 6): 

𝐸ℎ =  𝐸𝑜𝑏𝑠 +  𝐸𝑟𝑒𝑓  

 

 

Tabell 6: Standardpotensiale til referanseelektrode. Tilpasset fra MTC101 brukermanual (Hach Company, 2014). 

Temperatur (C) Standardpotensiale i mV (Eref) 

0,0 – 4,9 224 

5,0 – 9,9 221 

10,0 – 14,9 217 

15,0 – 19,9 214 
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2. Resultat 

2.1 Makrofauna og kjemiske analyser 

For fullstendig rapport på resultatene fra analysene av makrofauna og geologi/kjemi, se rapport fra Akvaplan-

niva i Vedlegg A.  

 
2.1.1 Miljøtilstand ved C1 og C3 (utslippspunkt) 
Klassifisering av anleggssonen under matfiskanlegg, i dette tilfellet utslippssonen til settefiskanlegget, gjøres 
ut fra antall arter mot dominans i bløtbunnsamfunnet. Tabell 7 viser antall arter, kumulativ prosent for 
dominerende taksa og klassifisering av miljøtilstanden for bløtbunnsamfunnet ved stasjon C1 og C3. Data for 
antall arter og dominerende taksa er hentet fra Tabell 4 og tabell 6 i Vedlegg A. 
 
Bløbunnsamfunnet ved det eksisterende utslippet til settefiskanlegget i Trollbukta ble klassifisert til 
miljøtilstand 3 – Dårlig. Kriteriet for miljøtilstand 3 er tilstedeværelse av 1 – 4 arter per 0,2m2. 
Bløtbunnsamfunnet ved det planlagte utslippspunktet i Trollbukta ble klassifisert til miljøtilstand 1 – Meget 
god. Kriteriet for miljøtilstand 1 er tilstedeværelse av minst 20 taksa, hvorav ingen kan utgjøre mer enn 65% 
av det totale individtallet. 
 
Tabell 7: Klassifisering av miljøtilstand i bløtbunnsamfunnet ved eksisterende (C1) og planlagt nytt utslippspunkt (C3) 
ved Trollbukta, iht. NS9410:2016. 

Stasjon Antall arter Dominerende taksa (%) Miljøtilstand 

C1 
Eksisterende utslippspunkt 

4 Capitella capitata 79% 3 - Dårlig 

C3 
Planlagt nytt utslippspunkt 

64 Galathowenia oculata 44% 1 - Meget god 

 
 
2.1.2 Samlet økologisk tilstand i overgangssonen 
Overgangssonen skal gis en helhetlig vurdering av økologisk tilstand, ut fra snittet på nEQR av stasjonene i 
overgangssonen. For foreliggende undersøkelse representerer stasjonene C3 og C4 overgangssonen i 
resipienten til settefiskanlegget i Trollbukta basert på eksisterende utslippspunkt ved stasjon C1. Stasjon C3 
og C4 fikk hhv. nEQR = 0,701 of 0,629. Dette ga et snitt på 0,665 for overgangssonen, og samlet økologisk 
tilstand i overgangssonen ble derfor II – God, iht. Veileder 02:2018 vanntype G4 (ferskvannspåvirket 
beskyttet fjord) 

 

2.2 Elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer 

Ved utslippspunktet var det noe påvirkning, med ganske lave verdier av både pH og redoks. Her var 

sedimentet også misfarget, og det var mye lukt samt en del organisk materiale som kunne minne om fôr 

og/eller fekalier. Ved de øvrige tre stasjonene ble det målt gode pH- og redoks-verdier, og det ble ikke 

registrert noe misfargede sedimenter. Det var noe lukt ved C4, nærmeste stasjon til C1, men verken C2 eller 

C3 hadde noe lukt. Tabell 8 viser pH, observert hvilepotensiale (målt verdi; Eobs) og redokspotensiale (Eh) 

basert på Eobs og Eref ved alle stasjonene, og Tabell 9 viser resultater fra elektrokjemiske målinger i 

overflatevannet, buffertemperatur, sedimenttemperatur og standardpotensiale (Eref) basert på 

sedimenttemperatur (jamfør Tabell 6). 

 

Tabell 8: Resultater fra elektrokjemiske målinger av pH og Eh i Trollbukta. Eobs = observert hvilepotensial i prøven (målt 
verdi); Eh = redokspotensial, bestemt ut fra Eobs og Eref (Eh = Eobs + Eref). Drift i hvilepotensialet markeres med pil. 

 C1 C3 C4 C2 

pH 6,93 7,89 7,80 7,60 

Eobs (mV) -210 -80 80 52 

Eh (Eobs + Eref) 7 137 297 269 
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Tabell 9: Resultater fra elektrokjemiske målinger av pH og Eobs i overflatevannet, buffertemperatur, sedimenttemperatur 
og standardpotensiale (Eref) basert på sedimenttemperatur i Trollbukta. Eh i sjø er ikke kalkulert. 

Buffertemperatur: 14°C pH sjø: 8,42 

Sjøtemperatur: 14°C Eobs sjø: -9 

Sedimenttemperatur: 13°C Eref sediment: 217 

 

 

2.3 Bilder av sediment 

 
Figur 4: Bilde av sedimentet ved C1, eksisterende utslippspunkt. Sedimentet besto av sand og stein, og hadde en 
pelittandel på 28% (se Akvaplan-niva rapport i Vedlegg A). Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur 5: Bilde av sedimentet ved C3, planlagt nytt utslippspunkt. Sedimentet besto av en blanding av leire, sand, stein og 
korallsand, og hadde en pelittandel på 60% (se Akvaplan-niva rapport i Vedlegg A). Foto: Aqua Kompetanse AS. 

 

 
Figur 6: Bilde av sedimentet ved C4. Sedimentet besto av silt og sand, og hadde en pelittandel på 59% (se Akvaplan-niva 
rapport i Vedlegg A). Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur 7: Bilde av sedimentet ved C2. Sedimentet besto av silt og leire (med en del større fragmenter av skjell), og hadde 
en pelittandel på. 44% (se Akvaplan-niva rapport i Vedlegg A). Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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3. Oppsummering 
Ved utslippspunktet (C1) ble det påvist en del påvirkning. De geokjemiske analysene viste et forhøyet nivå av 

total organisk materiale (TOM) og total organisk karbon (TOC; tilstandsklasse V – svært dårlig), et lett 

forhøyet karbon-nitrogen-forhold (C/N) og det høyeste nivået av total nitrogen (TN) sammenlignet med de 

andre tre stasjonene. Makrofauna-undersøkelsen underbygger inntrykket fra de geokjemiske analysene, 

med lav biodiversitet og en noe ujevn individfordeling (170 individer fordelt på 4 arter, dominerende art var 

C. Capitata med 79% av individmengden). Alle faunaindeksene havnet i tilstandsklasse V – svært dårlig, og 

økologisk tilstand ved C1 ble derfor også V – svært dårlig. Vurdering av miljøtilstand iht. NS9410:2016 ved C1 

ga tilstand 3 – dårlig, med 1 – 4 arter per 0,2m2. Det var også ganske lave verdier av både pH og redoks ved 

C1, samt misfarget sediment, lukt og en del organisk materiale i sedimentet som kunne minne om fôr og/eller 

fekalier. 

 

Det planlagte utslippspunktet, 210 meter nord for C1, viste lite tegn til påvirkning fra det eksisterende 

utslippet. Alle geokjemiske analysene viste lave verdier (TOM, TOC, C/N og TN; TOC tilstandsklasse I – svært 

god), og alle faunaindeksene havnet i tilstandsklasse II – god. Økologisk tilstand ved C3 ble derfor også II – 

god. Det var forholdsvis høy biodiversitet og en relativt jevn individfordeling (1232 individer fordelt på 64 

arter, dominerende art var Galathowenia oculata med 44% av individmengden). Vurdering av miljøtilstand 

ved C3 ga tilstand 1 – meget god, med >20 taksa, hvorav ingen utgjorde mer enn 65% av det totale 

individtallet. 

 

Ut fra eksisterende utslippspunkt ble også stasjonene C3 og C4 vurdert helhetlig som overgangssonen fra 

utslippet. Som ved C3, viste C4 lite tegn til påvirkning. Alle geokjemiske analysene viste lave verdier (inkl. TOC 

i tilstandsklasse I – svært god), og faunaindeksene havnet i enten tilstandsklasse II – god (Shannon-Wieners 

diversitetsindeks, Hurlberts diversitetsindeks og normalisert EQR) eller III – moderat (NQI1 sammensatt 

indeks, ISI ømfintlighetsindeks og NSI sensitivitetsindeks). Økologisk tilstand ved C4 ble derfor II – god. En 

helhetlig vurdering av overgangssonen (C3 og C4) ga samlet økologisk tilstand II – god. 

 

Stasjon C2 representerer den ytre delen av overgangssonen i forhold til eksisterende utslippspunkt, og viste 

svært lite tegn til påvirkning. Alle geokjemiske analysene viste lave verdier (inkl. TOC i tilstandsklasse I – svært 

god), og faunaindeksene havnet enten i tilstandsklasse I – svært god (Shannon-Wieners diversitetsindeks og 

Hurlberts diversitetsindeks) eller II – god (normalisert EQR, NQI1 sammensatt indeks, ISI ømfintlighetsindeks 

og NSI sensitivitetsindeks). Økologisk tilstand ved C2 ble derfor II – god.  

 

Verken C2, C3 eller C4 hadde misfargede sedimenter, noe lukt ved C4 (nærmeste stasjon til C1) og med 

normale pH og redoks-verdier. 

 

Det er utført en resipientundersøkelse etter metodikk for C-undersøkelse (NS9410:2007) i Trollbukta tidligere 

(Strøm et. al., 2014). Den ble utført i 2014, og på grunn av endringer i standarden mellom 2007 og 2016-

utgaven ble stasjonene endret i foreliggende undersøkelse for å dekke både eksisterende og planlagt 

utslippspunkt, samt nye retningslinjer for plassering. Stasjon C1 ble tatt på omtrent samme sted som i 2014, 

ved utslippspunktet, og resultatene kan derfor sammenlignes. I 2014 viste undersøkelsen et forhøyet nivå av 

TOC (tilstandsklasse IV – dårlig), og dette er i 2018 tydelig forhøyet (tilstandsklasse V – svært dårlig). Redoks 

og pH er også tydelig forverret, fra hhv. 8,01 og 215 mV til hhv. 6,93 og -210 mV. Miljøtilstanden ved 

utslippspunktet er også forverret, fra tilstand 1 (23 arter, dominerende art 45% av individmengden) til 3 (4 

arter, dominerende art 79% av individmengden). I denne vurderingen er det viktig å merke seg at selv om 

stasjonen ble tatt i samme område, lå utslippspunktet ca. 130 meter vest-sørvest for stasjonens plassering i 
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2014, slik at påvirkningen fra utslippet ville vært markant lavere den gang, da foreliggende undersøkelse tok 

prøve rett ved eksisterende utslippspunkt. 

 

Det ble også utført en resipientundersøkelse etter B-metodikk iht. NS9410:2016 samtidig som foreliggende 

undersøkelse (Austad, 2018a), og denne viste at bunnen rett ved utslippet er påvirket (stasjon 1, samme som 

C1, tilstand 3), men at helhetlig ser ikke utslippene fra settefiskanlegget ut til å ha større negativ effekt på 

bunnforholdene i Sørfoldbukta (øvrige stasjoner tilstand 1 og lokalitetstilstand 1). Foreliggende C-

undersøkelse understøtter dette, hvor det er lite påvirkning å se i overgangssonen. 

 

Denne undersøkelsen ble utført i henhold til midlertidig utslippstillatelse gitt Sisomar AS for Trollbukta, med 

krav om en C-undersøkelse iht. NS9410 (kalt MOM-C iht. NS9410:2007 da tillatelsen ble gitt) ved full 

produksjon utført innen 01.01.2020.  
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Tabell 4. Antall arter og individer pr. 0,2 m2, H´ = Shannon-Wieners diversitetsindeks. ES100 = 
Hurlberts diversitetsindeks. NQI1 = sammensatt indeks (diversitet og ømfintlighet). ISI2012 = 
ømfintlighetsindeks. NSI = sensitivitetsindeks. J = Pielous jevnhetsindeks. AMBI = ømfintlighetsindeks 
(inngår i NQI1). nEQR = normalisert EQR. Trollbukta 2018. Økologisk tilstandsklassifisering basert 
på observert verdi av indeks (snitt av to replikater) iht. Veileder 02:2018, vanntype G4. 

St. Individer Ant arter H´ ES100 NQI1 ISI2012  NSI nEQR AMBI  J 

C1 170 4 0,41 2,1 0,15 2,53 7,19 0,104 6,000 0,41 

C2  768 53 4,02 26,5 0,70 8,11 22,15 0,757 2,511 0,75 

C3 1232 64 3,20 21,2 0,69 8,25 21,23 0,701 2,724 0,57 

C4 1437 58 3,49 19,9 0,60 7,67 18,57 0,629 3,503 0,66 

 

I Svært god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 

 

2.2.1.1 NS 9410 Vurdering av bløtbunnsamfunnet på C1 ved utslippet. 

I følge NS 9410:2016 kan klassifisering av miljøtilstanden i anleggssonen (her utslippssonen) 
baseres på antallet arter vurdert mot dominansforhold i bløtbunnsamfunnet. Tabell 5 viser antall 
arter, kumulativ prosent for dominerende taksa og klassifisering av miljøtilstanden for 
bløtbunnsamfunnet på stasjon C1. Data for antall arter og dominerende taksa er hentet fra Tabell 
4 og Tabell 6.  

Bløtbunnsamfunnet ble klassifisert til miljøtilstand 3 "Dårlig". Kriteriet for miljøtilstand 3 er 
tilstedeværelse av 1 - 4 arter per 0,2 m2.  

Tabell 5. NS 9410:2016 Klassifisering av miljøtilstand i bløtbunnsamfunnet ved utslippet C1, 
Trollbukta, 2018.  

Stasjon  Lokalitet Ant. arter Dominerende taksa - % Miljøtilstand - NS 9410 

C1  Trollbukta 4 Capitella capitata – 79 % 3 Dårlig 

 

2.2.1.2 Geometriske klasser 

Figur 1 viser antall arter plottet mot antall individer, der antallet individer er delt inn i 
geometriske klasser. Det vises til Vedlegg 1 for en forklaring av begrepet geometriske klasser 
og beskrivelse av metoden. Bakgrunnen for analysen er at et upåvirket samfunn består av mange 
arter med lavt individtall, slik at kurven starter høyt på y-aksen. Et forstyrret samfunn har færre 
arter og noen få av dem svært tallrike, slik at kurven flater ut og strekker seg mot høyere klasser.  

Kurven for C1 hadde utpreget lavt startpunkt. Kurveforløpet indikerte faunaforstyrrelse. De 
andre kurvene hadde høyere startpunkter og strakk seg i varierende grad ut. Kurveforløpene ga 
ingen klare indikasjoner på faunatilstanden. 
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På C2 og C3 toppet den tolerante børstemarkene Galathowenia oculata listen med hhv. 29 og 
44 % av individene. Det ble ikke registrert forurensningsindikatorer blant topp- ti på disse to 
stasjonene. 

På C4 var fåbørstemark, som i marin sammenheng kategoriseres som forurensningsindikator, 
mest dominant (19 %). Her var det ellers flest tolerante og opportunistiske arter blant topp-10. 

Tabell 6. Antall individer, kumulativ prosent og økologisk gruppe* for de ti mest dominerende artene 
på stasjonene. Trollbukta, 2018. 

C1 Ant. Kum. EG C2 Ant. Kum. EG 

Capitella capitata 135 79 % V Galathowenia oculata 241 29 % III 

Oligochaeta indet. 33 99 % V Scoloplos armiger 81 39 % III 

Caudofoveata indet. 1 99 % II Goniada maculata 49 45 % II 

Scolelepis vulgaris 1 100 % ik Mya sp. juv. 47 50 % III 

    Philine denticulata 36 55 % ik 

    Levinsenia gracilis 34 59 % II 

    Diplocirrus glaucus 30 62 % II 

    Prionospio cirrifera 26 65 % III 

    Pseudopolydora paucibranchiata 23 68 % IV 

    Spionidae indet. 20 71 % III 

C3 Ant. Kum. EG C4 Ant. Kum. EG 

Galathowenia oculata 545 44 % III Oligochaeta indet. 282 19 % V 

Scoloplos armiger 192 59 % III Capitellidae indet. 230 35 % III 

Thyasira flexuosa 78 66 % III Scoloplos armiger 195 49 % III 

Pseudopolydora paucibranchiata 61 71 % IV Abra nitida 188 62 % III 

Heteromastus filiformis 44 74 % IV Mediomastus fragilis 79 67 % IV 

Macoma calcarea 37 77 % IV Macoma calcarea 74 72 % IV 

Abra nitida 23 79 % III Thyasira flexuosa 68 77 % III 

Notomastus latericeus 21 81 % I Hermania sp. 28 79 % ik 

Hermania sp. 19 82 % ik Goniada maculata 23 81 % II 

Chone sp. 18 84 % I Thracia gracilis 20 82 % ik 

*Økologiske grupper: EG I = sensitive arter. EG II = nøytrale arter. EG III = tolerante arter. EG IV = opportunistiske arter. 
EG V = forurensningsindikatorer (pollution indicator species). Fra Rygg og Norling, 2013.  
Ik = ikke kjent gruppe. 
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Fattig fauna finnes særlig ved dårlige oksygenforhold eller ved svært kraftig industriforurensning. Ekstremt høye 
individtettheter av tolerante arter tyder på påvirkning av organisk belastning vanlig nær renseanlegg og 
matfiskanlegg. DI signaliserer også dette. Indeksen beregnes ved: 

 DI = abs [log10(N0,1m
2) – 2,05] 

Hvor abs står for tallverdi, altså at negative verdier gjøres positive, N0,1m
2 antall individer pr. 0,1 m2. 

Normalisert EQR (nEQR) 

Observert indeksverdi omregnes til nEQR (normalised ecological quality ratio): 

nEQR = (Indeksverdi – Klassens nedre indeksverdi)/(Klassens øvre indeksverdi – Klassens nedre indeksverdi)*0,2 
+ Klassens nEQR basisverdi 

Klassens nEQR basisverdi er den samme for alle indekser og er satt til: 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (I)  = 0,8 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (II)  = 0,6 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (III)  = 0,4 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (IV)  = 0,2 

Basisverdi (nedre grenseverdi) i Klasse (V)  = 0,0 

 
Klasseintervallet er 0,2 for alle klassene. 

nEQR gir altså en tallverdi på en skala fra 0 til 1. Tallverdien viser ikke bare statusklassen, men også hvor lavt 
eller høyt i klassen tilstanden ligger fordi verdiene følger en kontinuerlig skala. F. eks. viser verdien 0,75 at 
tilstanden ligger tre firedeler opp i tilstand God (God = 0,6 – 0,8). nEQR muliggjør en harmonisert sammenligning 
av forsMåellige indekser, både innenfor samme kvalitetselement og mellom ulike kvalitetselement. 

 

Referanser: 

Bray, R.T. & J.T. Curtis, 1957. An ordination of the upland forest communities of southern Wisconsin. Ecol. 
Monogr., 27:325-349. 
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Theoretical Biology 10, 370-383. 
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Shannon, C.E. & W. Weaver, 1949. The Mathematical Theory of Communication. Univ Illinois Press, Urbana 
117 s.    
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Statistikk resultater Trollbukta, 2019: 
Antall arter og individer per stasjon 

st.nr. tot. C1 C2 C3 C4 

no. ind. 3607 170 768 1232 1437 

no. spe. 92 4 53 64 58 

 
Bunndyrindekser per replikat 

st.nr. tot. C1_01 C1_02 C2_01 C2_02 C3_01 C3_02 C4_01 C4_02 

no. ind. 3607 168 2 413 355 832 400 841 596 

no. spe. 92 4 1 41 43 45 50 24 55 

Shannon-Wiener: 0,8 0,0 4,0 4,0 2,3 4,1 2,5 4,5 

Pielou  0,41  0,75 0,74 0,41 0,73 0,55 0,77 

ES100  3 1 26 27 15 28 10 30 

SN  0,85 0,00 2,07 2,12 2,00 2,19 1,67 2,16 

ISI-2012  3,47 1,58 8,04 8,18 8,46 8,05 7,30 8,05 

AMBI  6 6 2,597 2,425 2,984 2,463 4,748 2,257 

NQI1  0,22 0,07 0,69 0,71 0,65 0,72 0,47 0,74 

NSI  7,4 7,0 21,7 22,6 20,7 21,8 16,4 20,7 

DI  0,175 1,749 0,566 0,500 0,870 0,552 0,875 0,725 

 
Bunndyrindekser, gjennomsnitt per stasjon 

st.nr.  C1 C2 C3 C4 

Shannon-Wiener: 0,41 4,02 3,20 3,49 

Pielou  0,41 0,75 0,57 0,66 

ES100  2,1 26,5 21,2 19,9 

SN  0,42 2,10 2,09 1,91 

ISI-2012  2,53 8,11 8,25 7,67 

AMBI  6,000 2,511 2,724 3,503 

NQI1  0,15 0,70 0,69 0,60 

NSI  7,19 22,15 21,23 18,57 

      

Normalisert EQR C1 C2 C3 C4 

Shannon-Wiener: 0,091 0,836 0,676 0,749 

ES100  0,084 0,831 0,750 0,710 

ISI-2012  0,108 0,669 0,701 0,582 

NQI1  0,095 0,764 0,731 0,559 

NSI  0,144 0,686 0,649 0,543 

      

Tilstandsklasse nEQR *) 0,104 0,757 0,701 0,629 

 
Geometriske klasser 

int. C1 C2 C3 C4 

1 2 14 19 12 

2,3 0 11 15 11 

 4- 7 0 8 14 14 

 8- 15 0 9 6 9 

16- 31 0 6 4 5 

32- 63 1 3 3 0 

64-127 0 1 1 3 

128-255 1 1 1 3 

256-511 0 0 0 1 

512-1023 0 0 1 0 
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 Artsliste Trollbukta C-undersøkelse 2018    
 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 

 Stasjonsnr.:  C1 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Spionida 
 Scolelepis vulgaris 1 1 
 Capitellida 
 Capitella capitata 133 2 135 
 Oligochaeta 

 Oligochaeta indet. 33 33 
 MOLLUSCA 
 Caudofoveata 

 Caudofoveata indet. 1 1 

 Maks: 133 2 135 
 Antall: 4 1 4 
 Sum: 170 
 Stasjonsnr.:  C2 
 CNIDARIA 
 Anthozoa 

 Edwardsia sp. 8 5 13 
 Actiniaria indet. juv. 1 1 

 Cerianthus lloydii 7 11 18 
 Cerianthus lloydii juv. 9 4 13 
 PLATYHELMINTHES 

 Platyhelminthes indet. 1 1 2 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 2 2 4 
 SIPUNCULIDA 

 Golfingiidae indet. 1 1 
 Onchnesoma steenstrupii 2 2 
 Phascolion strombus 4 3 7 

 Sipunculida indet. juv. 2 2 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Scoloplos armiger 51 30 81 
 Levinsenia gracilis 13 21 34 
 Spionida 
 Prionospio cirrifera 17 9 26 
 Prionospio sp. 6 3 9 
 Pseudopolydora paucibranchiata 17 6 23 
 Spionidae indet. 7 13 20 
 Chaetozone sp. 1 1 
 Cirratulidae indet. 1 1 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 12 12 
 Notomastus latericeus 5 5 



 

175-7-18C TROLLBUKTA AQUA KOMPETANSE AS 

 

38 

  

 

 
Aqua Kompetanse AS. Trollbukta resipientundersøkelse 2018.  
Rapport nr. APN 60505-01 17 

 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 
 Maldanidae indet. 1 1 2 
 Opheliida 
 Ophelina acuminata 4 2 6 
 Phyllodocida 
 Polynoidae indet. 2 2 
 Pholoe assimilis 1 1 
 Glycera alba 1 1 
 Goniada maculata 23 26 49 
 Oweniida 
 Galathowenia oculata 123 118 241 
 Flabelligerida 
 Diplocirrus glaucus 21 9 30 
 Terebellida 
 Ampharete sp. 1 1 
 Sabellida 
 Sabellidae indet. 1 1 
 Oligochaeta 

 Oligochaeta indet. 6 1 7 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Cumacea 
 Eudorella sp. 3 12 15 
 Amphipoda 
 Phtisica marina 4 2 6 
 MOLLUSCA 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Retusa sp. 3 2 5 
 Hermania sp. 7 9 16 
 Philine denticulata 23 13 36 
 Cylichna cylindracea 1 2 3 
 Anaspidea 
 Akera bullata 3 5 8 
 Bivalvia 
 Veneroida 
 Lucinoma borealis 1 1 
 Thyasira flexuosa 8 5 13 
 Thyasiridae indet. 4 2 6 
 Tellimya ferruginosa 8 4 12 
 Devonia sp. 1 1 
 Acanthocardia echinata 7 6 13 
 Phaxas pellucidus 1 1 
 Gari fervensis 1 1 
 Abra nitida 5 10 15 
 Chamelea striatula 2 2 
 Mysia undata 2 2 
 Myoida 
 Mya sp. juv. 21 26 47 
 Corbula gibba 1 1 2 
 Pholadomyoida 
 Thracia devexa 1 1 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphiura filiformis 2 2 
 Ophiura ophiura 1 1 
 Echinoidea 
 Spartangoida 
 Brisaster fragilis 3 3 
 Echinocardium cordatum 1 1 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 
 TUNICATA 
 Ascidiacea 

 Ascidiacea indet. (solit) 1 1 2 

 Maks: 123 118 241 
 Antall: 44 46 57 
 Sum: 831 
 Stasjonsnr.:  C3 
 CNIDARIA 
 Anthozoa 

 Edwardsia sp. 1 1 2 
 Actiniaria indet. juv. 3 2 5 

 Cerianthus lloydii 2 2 4 
 PLATYHELMINTHES 

 Platyhelminthes indet. 2 2 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 1 9 10 
 PRIAPULIDA 

 Priapulus caudatus 6 3 9 
 ECHIURIDA 

 Echiurus echiurus 2 2 
 SIPUNCULIDA 

 Golfingiidae indet. 1 1 
 Phascolion strombus 3 3 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Scoloplos armiger 80 112 192 
 Levinsenia gracilis 4 4 
 Spionida 
 Apistobranchus sp. 2 2 
 Apistobranchus tullbergi 1 1 
 Dipolydora sp. 4 4 
 Prionospio cirrifera 1 3 4 
 Pseudopolydora paucibranchiata 54 7 61 
 Spionidae indet. 3 2 5 
 Chaetozone sp. 4 2 6 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 27 17 44 
 Notomastus latericeus 2 19 21 
 Maldanidae indet. 3 3 
 Opheliida 
 Ophelina acuminata 3 1 4 
 Phyllodocida 
 Phyllodoce mucosa 1 1 
 Syllis armillaris 1 1 
 Glycera alba 1 1 
 Goniada maculata 3 12 15 
 Eunicida 
 Lumbrineris aniara 1 2 3 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 
 Oweniida 
 Galathowenia oculata 544 1 545 
 Flabelligerida 
 Diplocirrus glaucus 1 1 
 Pherusa plumosa 1 1 
 Terebellida 
 Amphictene auricoma 3 12 15 
 Pectinariidae indet. 1 1 
 Terebellides sp. 1 5 6 
 Sabellida 
 Chone sp. 4 14 18 
 Sabellidae indet. 1 1 
 Spirobranchus triqueter 1 1 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Cumacea 
 Eudorella sp. 2 2 4 
 Amphipoda 
 Phtisica marina 2 2 
 MOLLUSCA 
 Prosobranchia 
 Mesogastropoda 
 Aporrhais pespelecani 2 2 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Retusa truncatula 1 1 
 Hermania sp. 3 16 19 
 Philine denticulata 2 3 5 
 Cylichna cylindracea 2 2 
 Bivalvia 
 Nuculoida 
 Ennucula tenuis 1 1 
 Ostreoidea 
 Heteranomia squamula 1 1 
 Veneroida 
 Thyasira flexuosa 31 47 78 
 Thyasira sarsii 1 1 
 Thyasiridae indet. 1 1 
 Tellimya ferruginosa 9 2 11 
 Astarte elliptica 1 1 
 Acanthocardia echinata 1 1 
 Phaxas pellucidus 3 3 
 Macoma calcarea 4 33 37 
 Tellina fabula 2 3 5 
 Gari fervensis 2 1 3 
 Abra nitida 23 23 
 Arctica islandica 1 1 
 Chamelea striatula 2 3 5 
 Mysia undata 4 4 
 Myoida 
 Mya sp. juv. 1 4 5 
 Corbula gibba 2 2 
 Pholadomyoida 
 Thracia devexa 1 1 2 
 Thracia gracilis 7 7 14 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Amphipholis squamata 2 1 3 
 Ophiura ophiura 2 3 5 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 
 Echinoidea 
 Spartangoida 
 Echinocardium cordatum 1 1 

 Maks: 544 112 545 
 Antall: 47 52 66 
 Sum: 1242 
 Stasjonsnr.:  C4 
 CNIDARIA 
 Anthozoa 

 Edwardsia sp. 3 3 6 
 Actiniaria indet. juv. 4 4 

 Cerianthus lloydii 4 11 15 
 NEMERTINI 

 Nemertea indet. 2 2 4 
 PRIAPULIDA 

 Priapulus caudatus 6 6 12 
 SIPUNCULIDA 

 Phascolion strombus 3 3 

 Sipunculida indet. 1 1 
 Sipunculida indet. juv. 1 1 2 
 ANNELIDA 
 Polychaeta 
 Orbiniida 
 Scoloplos armiger 78 117 195 
 Spionida 
 Dipolydora sp. 1 10 11 
 Prionospio cirrifera 3 3 
 Prionospio sp. 1 3 4 
 Pseudopolydora paucibranchiata 19 19 
 Spionidae indet. 6 6 
 Chaetozone sp. 2 3 5 
 Capitellida 
 Heteromastus filiformis 1 3 4 
 Mediomastus fragilis 53 26 79 
 Notomastus latericeus 1 13 14 
 Capitellidae indet. 229 1 230 
 Opheliida 
 Ophelina acuminata 3 3 6 
 Scalibregma inflatum 1 1 
 Phyllodocida 
 Phyllodoce mucosa 3 1 4 
 Pholoe assimilis 2 2 
 Hesionidae indet. 2 2 
 Glycera rouxii 1 1 
 Goniada maculata 7 16 23 
 Eunicida 
 Lumbrineris aniara 2 2 
 Flabelligerida 
 Diplocirrus glaucus 6 6 
 Pherusa plumosa 1 1 
 Terebellida 
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 Rekke Klasse Orden Art/Taxa 01 02 Sum 
 Amphictene auricoma 12 12 
 Terebellides sp. 10 10 
 Sabellida 
 Chone sp. 16 16 
 Oligochaeta 

 Oligochaeta indet. 278 4 282 
 CRUSTACEA 
 Malacostraca 
 Cumacea 
 Eudorella sp. 3 3 
 Amphipoda 
 Phtisica marina 1 1 
 MOLLUSCA 
 Prosobranchia 
 Mesogastropoda 
 Turritella communis 2 2 
 Aporrhais pespelecani 1 1 
 Opistobranchia 
 Cephalaspidea 
 Hermania sp. 28 28 
 Philine denticulata 8 8 
 Cylichna cylindracea 1 1 
 Anaspidea 
 Akera bullata 1 3 4 
 Bivalvia 
 Veneroida 
 Thyasira equalis 1 1 
 Thyasira flexuosa 68 68 
 Thyasira sarsii 1 4 5 
 Thyasiridae indet. 7 7 
 Kurtiella bidentata 1 1 
 Tellimya ferruginosa 3 3 
 Phaxas pellucidus 4 5 9 
 Macoma calcarea 74 74 
 Tellina fabula 4 11 15 
 Gari fervensis 4 4 
 Abra nitida 153 35 188 
 Dosinia lupinus 1 1 
 Chamelea striatula 3 3 
 Mysia undata 4 4 
 Myoida 
 Mya sp. juv. 1 4 5 
 Corbula gibba 1 1 
 Pholadomyoida 
 Thracia gracilis 20 20 
 ECHINODERMATA 
 Ophiuroidea 
 Ophiurida 
 Ophiura ophiura 3 3 

 Ophiuroidea indet. juv. 1 1 
 Echinoidea 
 Echinoida 
 Strongylocentrotus droebachiensis 2 2 
 TUNICATA 
 Ascidiacea 

 Ascidiacea indet. (solit) 1 1 

 Maks: 278 117 282 
 Antall: 26 59 62 
 Sum: 1449 
 TOTAL: Maks: 545 

 Sum: 3692 
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Vedlegg 2. Analysebeviser 

 
 



 

175-7-18C TROLLBUKTA AQUA KOMPETANSE AS 

 

44 

  

 

 
Aqua Kompetanse AS. Trollbukta resipientundersøkelse 2018.  
Rapport nr. APN 60505-01 23 

 
 
 



 

175-7-18C TROLLBUKTA AQUA KOMPETANSE AS 

 

45 

 

 

 Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 
24 www.akvaplan.niva.no 

 
 



174-7-18B TROLLBUKTA

2018

Etter Norsk Standard NS 9410: 2016
AQUA KOMPETANSE AS

Resipientundersøkelse ved Trollbukta i
Sørfold kommune, juli 2018, etter
metodikk for B-undersøkelser gitt i

NS9410:2016

Sisomar AS



174-7-18B TROLLBUKTA AQUA KOMPETANSE AS 1

Rapportens tittel:

Resipientundersøkelse ved Trollbukta i Sørfold kommune, juli 2018, etter metodikk for
B-undersøkelser gitt i NS9410:2016
Forfatter: Marthe Austad

Feltdato: 20.07.2018
Toktleder: Marthe Austad

Rapportdato: 24.07.2018
Rapportnummer: 174-7-18B
Antall sider: 16

Oppdragsgiver: Sisomar AS Kontaktperson: Nils Jøstensen

Lokalitet: Trollbukta Lokalitetsnummer: 11264 Driftsleder: Jon Meisfjord

Koordinater:
67°21.200N
15°35.560Ø

Fylke: Nordland
Kommune: Sørfold

Årlig produksjonstillatelse:
9 000 000 stk, 14000 tonn tørrfôr

Bakgrunn for undersøkelse: Krav i henhold til utslippstillatelse datert18.11.2015 ved full belastning

Sammendrag
Aqua Kompetanse AS har gjennomført en akkreditert B-undersøkelse etter metodikk
beskrevet i Norsk Standard NS 9410:2016. Denne undersøkelsen er utført i henhold til
utslippstillatelsen til settefiskanlegget Trollbukta, datert 18.11.2015.

Sedimentet i området rundt utslippspunktet består i hovedsak av silt og sand, med noe leire
enkelte steder. Det ble registrert god biodiversitet, med dyreliv i sju av åtte prøver. Blant
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Oppsummering fra prøvetakingen

Tabell 1:  Hovedresultater fra B-undersøkelsen etter NS 9410:2016.

*Det skulle egentlig vært tatt 10 stasjoner, men to av stasjonene ble liggende for grunt på grunn av lavvann ved
undersøkelsestidspunktet. Det ble besluttet å ikke flytte de på grunn av sammenligningsgrunnlaget med tidligere undersøkelser, men
heller være mer oppmerksom på tidevannet ved neste undersøkelse.

Sedimenttype
Dominerende Mindre dominerende Øvrige

Silt og sand Leire -

Ant. stasjoner: 8 (10)* Ant. stasj. med / uten dyr: 7 / 1

Ant. hugg: 8 Ant. stasj. bløt / hard bunn: 8 / 0

Antall grabbstasjoner (gruppe II / III) med følgende tilstand:

Tilstand 1: 7 / 7 Tilstand 2: 0 / 0 Tilstand 3: 1 / 1 Tilstand 4: 0 / 0

Parametergruppe Indeks Tilstand

Gr. II pH/Eh 0,57 1

Gr. III Sensorisk: 0,91 1
Gr. II + III 0,75 1
Lokalitetstilstand, iht. NS 9410:2016 1

© 2018 Aqua Kompetanse AS. Kopiering av rapporten kan kun skje i sin helhet. Dersom deler av rapporten
(konklusjoner, figurer, tabeller, bilder eller annen gjengivelse) er ønskelig, er dette kun tillatt etter skriftlig
samtykke fra Aqua Kompetanse AS.
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1. Metodikk 
Denne undersøkelsen er basert på metodikk gitt i Norsk Standard NS9410:2016. Standarden 
beskriver metoder for måling av bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg, og gir detaljerte 
prosedyrer for hvordan miljøpåvirkning fra enkeltanlegg i oppdrettsnæringen skal overvåkes. 
Overvåkningen omfatter to undersøkelser, omtalt som B- og C-undersøkelser. B-undersøkelsen skal 
gi en beskrivelse av hvordan bunnen under og i den umiddelbare nærhet av et anlegg er påvirket. 
Undersøkelsen er en serie grabbprøver tatt fra anleggsområdet, hvor antall prøver øker med økende 
MTB (maksimalt tillatt biomasse). Foreliggende B-undersøkelse er første gangs undersøkelse i 
henhold til krav om B-undersøkelse ved utslippspunktet gitt i midlertidig utslippstillatelse fra 
Fylkesmannen i Nordland, datert 18.11.2015. Prøvene er gjenstand for bunnfauna-undersøkelser, 
sensoriske registreringer (gassbobler, lukt, farge, konsistens, grabbvolum og slamtykkelse) og 
elektrokjemiske målinger (pH og redoks). B-undersøkelsen gir en tilstandsklassifisering av hver 
enkelt prøvestasjon og en samlet tilstand av hele anleggsområdet. Tilstanden på enkeltstasjonene 
kan variere mye, så hovedvekta må legges på helhetstilstanden for lokaliteten. Tilstanden 
klassifiseres fra 1 til 4 ut i fra indeksverdi, og angis med fargekoder som vist i Tabell 2. 
 
Tabell 2: Indeksverdi og lokalitetstilstand som gitt i NS9410:2016. 

Indeksverdi Lokalitetstilstand 

< 1,1 1 (Meget god) 
1,1 - <2,1 2 (God) 
2,1 - <3,1 3 (Dårlig) 
≥ 3,1 4 (Meget dårlig) 

 
1.1 Undersøkelsesområde 
Settefiskanlegget Trollbukta ligger innerst i Sørfolda, langs vestsiden av Sørfoldbukta. Sørfoldbukta 
er meget langgrunn, og utslippspunktet ligger i et område hvor dybden varier mellom 3 og 5 meter 
med tidevannet. Straumvatnet renner ut i Sørfoldbukta lengst sør i bukta. Forrige 
resipientundersøkelse utført som B-undersøkelse (Brokke, 2016) viste at havbunnen i området 
består i hovedsak av silt, sand og leire. Figur 1 gir en oversikt over lokaliteten i forhold til andre 
anlegg, og Figur 2 gir en oversikt over settefiskanlegget og resipienten. 
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Figur 1:  Oversiktskart med plasseringen avsettefiskanlegget(rød firkant) i forhold til andre akvakulturanlegg. Målestokk
vises i venstre hjørne,kartkilde i1:80 000. Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning.

Figur 2:  Oversiktskart over settefiskanlegget. Utslippspunktet er markert med rødt (67°21.342N 15°35.579Ø), og
rørtraseèn kan sees fra utslippspunkt og inn til land. Kilde: Fiskeridirektoratets kartløsning og Norge i bilder.

1.1.1 Produksjon og fôrforbruk
Siden siste B-undersøkelse ved Trollbukta i november 2016 har det blitt fôret ut 1710 tonn tørrfôr og
produsert 1846 tonn fisk, og i inneværende år (fra 01.01 til 20.07.2018) har det blitt fôret ut 580 tonn tørrfôr
og produsert 638 tonn fisk. Ved undersøkelsestidspunktet hadde anlegget en stående biomasse på 358 tonn.
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1.2 Utstyr 
Prøveinnsamling 
Prøvene ble tatt ved bruk av en 250 cm2 Van Veen grabb, og sedimentet ble skylt over en 1mm sikt. 
Internnummer på utstyr brukt i felt er lagret hos Aqua Kompetanse AS.  
 
Elektrokjemiske målinger 
pH (syre-baselikevekter) og Eh (redokspotensial; reduksjons-oksidasjonslikevekter) ble målt i 
overflatesedimentet (ca. 1 cm ned) ved bruk av HQ40d multimeter og tilhørende pH- og 
redokselektroder (hhv. PHC201 og MTC101). Det ble også målt pH og Eobs i overflatevannet ved 
lokaliteten.  
 
pH varierer vanligvis mellom 8,0 og 8,1 i atmosfærisk ekvilibrert overflatevann, noe lavere i dypvann, 
og i anoksiske vannmasser og sedimenter kan pH være ned mot 7 (NS9410:2016). Samme standard 
viser at pH lavere enn 6,8 vil gi dårligste resultat (tilstand 4), mens pH over 7,1 kan, avhengig av Eh, 
gi tilstand 1 eller 2. I atmosfærisk ekvilibrert overflatevann ligger Eh på rundt 400 mV, mens 
anoksiske vannmasser og sedimenter vil ha Eh ned mot -200 mV. Eh (redokspotensial) bestemmes 
ut fra det observerte hvilepotensialet i prøven (målt verdi; Eobs) og standardpotensialet til 
referanseelektroden (Eref; Tabell 3): 

𝐸" = 	𝐸%&' +	𝐸)*+  
 
Tabell 3: Standardpotensiale til referanseelektrode. Tilpasset fra MTC101 brukermanual (Hach Company, 2014). 

Temperatur (°C) Standardpotensiale i mV (Eref) 

0,0 – 4,9 224 
5,0 – 9,9 221 

10,0 – 14,9 217 
15,0 – 19,9 214 

 
1.3 Plassering av prøvestasjoner 
Antall prøvestasjoner velges normalt på bakgrunn av lokalitetens MTB, men på grunn av at 
Trollbukta er et landbasert settefiskanlegg ble det valgt å ta 10 prøvestasjoner rundt 
utslippspunktet. Dette ble valgt på bakgrunn av tidligere undersøkelser, hvor det har vært tatt 
mellom 8 og 10 stasjoner (Olsen, 2009a; Brokke, 2016). Stasjonsplasseringene ble valgt ut 
hovedsakelig basert på plassering fra 2016, og supplert med en stasjon fra 2015 og en ble opprettet 
for å få totalt 10 stasjoner. Ved prøvetaking viste det seg dessverre at to av stasjonene lå veldig nært 
rørtraseèn og det ble derfor for grunt til å kunne ta disse på grunn av lavvann ved 
undersøkelsestidspunktet. Med bakgrunn i sammenligningsgrunnlaget til tidligere undersøkelser 
ble det besluttet å ikke flytte disse stasjonene, og neste gang resipientundersøkelse etter B-
metodikk skal utføres må tidevannet tas med i beregningene eller det må avgjøres om stasjonene 
skal flyttes til dypere områder. Totalt antall stasjoner som er vurdert er derfor 8, og det er tatt 8 
grabbskudd fordelt på disse stasjonene. 
 
Det er målt strøm i to dyp ved Trollbukta, og begge målingene viste meget ensrettet strøm (Olsen, 
2009b). Målingene på 3 meters dyp viste størst vannutskiftning i sørlig retning (180 – 195 grader), 
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og målingene på 4,5 meters dyp viste størst vannutskiftning i nordvestlig retning (315 – 330 grader). 
Det ble registrert ganske sterke strømstøt på 3 meters dyp som ser ut til å følge tidevannet, og elva 
som renner ut fra Straumvatnet skaper god hastighet på overflatevannet, og en sjikting av 
vannmassene. På 3 meters dyp går derfor vannmassene i motsatt retning av overflatevannet, 
innover i fjorden, og på 4,5 meters dyp går vannmassene utover i fjorden. Strømhastighetene er vist 
i Tabell 4, og strømretningene er markert i Figur 3. 
 
Tabell 4: Strømmålinger ved Trollbukta. Målingene ble utført med to SD6000 rotormålere i perioden 27.10 – 26.11.2009 
(Olsen, 2009b). 

 
Posisjonen for stasjonene er merket av i Tabell 5. Alle stasjoner er merket av på Olex-kart (Figur 3-
5), slik at eventuelle senere prøver kan tas i samme område. 
 
Stasjon 1 – 8 ble tatt i 2016, også ble det supplert med en stasjon fra 2009 (stasjon 9). Stasjon 2, 4 
og 8 fra foreliggende undersøkelse tilsvarer hhv. stasjon 2, 3, og 7 fra 2009, og alle stasjonene som 
ble tatt i 2016 har beholdt samme stasjonsnummer ved foreliggende undersøkelse. I tillegg ble 
stasjon 6 og 9 også undersøkt i 2015 i forbindelse med flytting av utslippsrøret (Strøm, 2015). Stasjon 
10 er ny. 
 
Tabell 5: Posisjonen til hvert enkelt prøvepunkt er gjengitt i tabellen, samt korresponderende stasjon ved tidligere 
undersøkelser. Stasjon 3 og 9 ble ikke gjennomført på grunn av lavvann ved undersøkelsestidspunktet. 

St. nr. 1 2 3 4 5 
Pos. Nord 67°21.342 21.343 21.338 21.324 21.300 
Pos. Øst 15°35.579 35.470 35.414 35.530 35.652 
Tidl. undersøkelser 

2016 (1) 
2009 (2) 
2016 (2) 

2016 (3) 
2009 (3) 
2016 (4) 

2009 (9) 
2016 (5) 

St. nr. 6 7 8 9 10 
Pos. Nord 67°21.339 21.373 21.381 21.338 21.359 
Pos. Øst 15°35.638 35.608 35.509 35.515 35.544 
Tidl. undersøkelser 2015 (3) 

2016 (6) 
2009 (8) 
2016 (7) 

2009 (7) 
2016 (8) 

2015 (2) Ny 

 
  

Dyp (m) Gjennomsnittshastighet 
(cm/s) 

Maksimalhastighet 
(cm/s) 

Signifikant maksimal-
hastighet (cm/s) 

Nullstrøm 
(% mellom 0-1 cm/s) 

3 1,7 14,0 2,9 45,9 
4,5 0,9 3,8 1,2 83,3 
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2. Resultater 
Resultatene fra årets undersøkelse er oppsummert i B1 og B2 skjema (Tabell 6 og 7), og Figur 3-5 
viser stasjonsplassering i resipienten sammen med rørtrasè til utslippspunktet. Figur 3 viser i tillegg 
strømretningene på 3 og 4,5 meters dyp. 
 
Tabell 6: Oversikt over resultatene basert på fauna, elektrokjemiske målinger og sensoriske registreringer ved 
prøvestasjonene (B.1-skjema). I henhold til NS9410:2016 blir «bunntype» kategorisert som bløtbunn dersom grabben 
inneholder mineralsk sediment eller som hardbunn dersom grabben inneholder kun vann eller organisk stoff. Prøver tatt 
på hardbunn gis 0 poeng for gruppe II parameteren (pH/Eh), og dersom grabben har for lite materiale (men likevel 
kategorisert som bløtbunn) til å måle gruppe II parameter gis ingen poeng. Gruppe III parameterne brukes da til å 
beregne lokalitetstilstand. 

 

Indeks
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B B B B B B B

I Dyr Ja = 0, Nei = 1 1 0 0 0 0 0 0 0

pH Målt verdi 6,93 7,53 7,36 7,54 7,57 7,77 7,81 -
Målt verdi -210 16 -210 1 -25 19 -88 -
"+ ref. verdi 7 233 7 218 192 236 129

pH/Eh Poeng 3 0 1 0 0 0 0 0,57
3 1 1 1 1 1 1

Ja = 4
Nei = 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lys/grå = 0 0 0 0 0 0 0 0
Brun/sort = 2 2

Ingen = 0 0 0 0 0 0 0 0
Noe= 2

Sterk = 4 4
Fast = 0
Myk = 2 2 2 2 2 2 2 2

Løs = 4 4
v < ¼ = 0 0
¼ - ¾ = 1 1 1 1 1 1
v > ¾ = 2 2 2

0 - 2 cm = 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 8 cm = 1

> 8 cm = 2
12 3 3 2 3 3 4 3

2,64 0,66 0,66 0,44 0,66 0,66 0,88 0,66 0,91
3 1 1 1 1 1 1 1

2,82 0,33 0,83 0,22 0,33 0,33 0,44 0,66 0,75
3 1 1 1 1 1 1 1

 
14,0°C 8,42

14,0°C -9

13,0°C 217

AQUA  KOMPETANSE AS Prøveskjema B.1

II
Eh (mV)

Tilstand prøve
Tilstand gruppe II 1

Gr. Parameter Poeng
Prøvenummer

Bunntype: B (bløt) eller H (hard)

Lokalitet: Trollbukta
Feltdato: 20.07.2018Rapportnummer: 174-7-18B

III

Gassbobler

Farge

Lukt

Konsistens

Grabbvolum

Tykkelse på 
slamlag

SUM
Korrigert sum (x 0,22)
Tilstand prøve
Tilstand gruppe III

> 3,1 4

Sjøtemperatur:

Sedimenttemperatur:

Eobs sjø:< 1,1 1

1,1 - < 2,1 2 Ref. elektrode:

Lokalitetsnummer: 11264 Kunde: Sisomar AS

2,1 - < 3,1 3

pH sjø:

pH/Eh Korrigert sum
Tilstand

Indeks Middelverdi Buffertemperatur:

1

Middelverdi gruppe II & III
Tilstand prøve

Lokalitetstilstand 1
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Tabell 7: Oversikt over resultatene fra bedømmingen av sedimentet og karakteristika på havbunnen ved 
prøvestasjonene (B.2-skjema). På hver stasjon blir sedimentet bedømt ved å fordele totalt fem poeng per stasjon, fordelt 
på hvilken type sediment som observeres i prøven. Tabellen inkluderer dybdetall og registreringer av ulike dyregrupper, 
samt om det observeres Beggiatoa eller rester av fôr og/eller fekalier.  

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 6 4 7 5 3 7
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
2 3 2 2 3 3 2 2
2 2 2 3 2 2 3 3

4 1

mange 2 noen

flere 1 mange veldig mange mange noen få

Ja

Capitellidae og m
uslinger

Phaxas pellucidus (lom
m

eknivskjell) - 
Spatangoida  - div børstem

ark- og 
skjell/m

uslingarter

Fekalier

Kommentarer

M
ye organisk m

ateriale

Arenicola m
arina (fjæ

rem
ark)

Capitellidae

Capitellidae (døde?) - lite 
bevegelse

Phaxas pellucidus (lom
m

eknivskjell) - 
Spatangoida - Pectinaria - flere 

andre børstem
ark- og 

skjell/m
uslingarter

Beggiatoa
Fôr

Bobling ved prøvetaking:

Sedimenttype

Leire

Fauna

Pigghuder
Krepsdyr
Skjell

Børstemark
Andre dyr

Silt
Sand
Grus
Skjellsand

Steinbunn
Fjellbunn

Lokalitet: Trollbukta

Prøvenummer

Dyp (m):
Antall forsøk med prøvetaker:

AQUA  KOMPETANSE AS Prøveskjema B.2
Feltdato: 20.07.2018Rapportnummer: 174-7-18B

Kunde: Sisomar ASLokalitetsnummer: 11264
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Figur 3:  Kartet viser B-stasjonene sammen med rørtrasè for utløpet fra settefiskanlegget Trollbukta. Stasjonene er
markertmed farge etter hva slags tilstand de har jamfør Tabell 8, og stasjon 3 og 9 som ikke ble utført er markert med
flagg. Lilla pil viser orientering av kart, gul pil viser hovedstrømretningene på 3 og 4,5 meters dyp (hhv. sørlig og
nordvestlig retning), og gult kryss markerer posisjon for strømmålingene i 2009 (67°21.379N, 15°35.619Ø; Olsen,
2009b). Målestokk vises øverst i bildet. Kilde: Olex. Kartdatum WGS84.

Tabell 8:  Tegnforklaring til fargekoder for tilstand i kartbildene.

Tilstand 1 (beste tilstand)

Tilstand 2

Tilstand 3

Tilstand 4 (dårligste tilstand)

Figur 4:Tredimensjonalt isometrisk bunnkart med rørtrasèog stasjoner. Stasjonene er markert med farge etter hva slags
tilstand de har jamfør Tabell 8, og stasjon 3 og 9 som ikke ble utført er markert med flagg. Målestokk vises øverst i bildet.
Kartdatum WGS84. Kilde: Olex.
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Figur 5: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart med rørtrasè og stasjoner. Kartdatum WGS84. Kilde: Olex. 
 
2.1 Sammenlignbare undersøkelser 
Forrige resipientundersøkelse utført etter B-metodikk ble utført i 2016, og 8 av 10 stasjoner er de 
samme. I 2016 fikk Trollbukta tilstand 1, men en stasjon fikk tilstand 3 (stasjon 1 ved 
utslippspunktet) og en stasjon fikk tilstand 2 (stasjon 6). Det ble også registrert lukt og misfarging 
ved enkelte stasjoner, men helhetlig var det kun i umiddelbar nærhet til utslippspunktet at det var 
merkbar påvirkning fra settefiskanlegget. Foreliggende undersøkelse ga samme inntrykk, hvor 
stasjon 1 (ved utslippspunktet) fikk tilstand 3 også denne gang. Her ble det heller ikke registrert 
dyreliv ved noen av undersøkelsene. Øvrige stasjoner viste ved foreliggende undersøkelse, i 
motsetning til i 2016, ingen tegn til påvirkning i form av lukt og misfarging. Begge undersøkelsene 
viste også god biodiversitet i de fleste prøvene. Indeksverdiene er lavere for alle indeksgrupper 
denne gang enn i 2016, og leses av i Tabell 9. 
 
Tabell 9: Tabell som sammenligner indeksverdiene ved B-undersøkelsen for gruppe II (elektrokjemiske målinger) og III 
(sensoriske registreringer) og middelverdien (gruppe II og III) ved denne og forrige undersøkelse (Brokke, 2016).  

Måned/År Bakgrunn for 
undersøkelse 

Indeksgruppe II Indeksgruppe III Middelverdi (II og III) 

November 2016 Krav i utslippstillatelse 0,75 0,91 0,83 
Juli 2018 Krav i utslippstillatelse 0,57 0,52 0,53 

 
 
3. Oppsummering og konklusjon 
Sedimentet i området rundt utslippspunktet består i hovedsak av silt og sand, med noe leire enkelte 
steder. Det ble registrert god biodiversitet, med dyreliv i sju av åtte prøver. Blant annet ble det 
funnet flere skjell- og muslingarter (bl. a. lommeknivskjell Phaxas pellucidus), sjømus (Spatangoida) 
og flere børstemarkarter (bl. a. Pectinaria sp., Capitellidae og fjæremark Arenicola marina). Ved en 
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stasjon ble det funnet store mengder Capitellidae, men det virket ikke som de var i live da det var 
lite til ingen rørelse på individene (stasjon 6; Figur 10). 
 
Med unntak av stasjonen nærmest utslippspunktet var det gode pH-verdier ved alle stasjonene 
(godt over 7,1). Det ble også målt positive redoksverdier (Eh) ved alle stasjonene. Størst påvirkning 
var nærmest utslippspunktet (stasjon 1), hvor det var lav pH (6,93), misfargede sedimenter, sterk 
lukt og løs konsistens. Denne prøven fikk derfor tilstand 3 – nest dårligste tilstand. Ved de øvrige 
stasjonene var det ikke tegn på påvirkning, og alle fikk tilstand 1 – beste tilstand. Med unntak av 
stasjon 1, hvor konsistensen var løs, var konsistensen myk i alle prøvene. Grabbvolumet varierte 
mellom > ¼ grabbfylling (stasjon 5), mellom ¼ og ¾ grabbfylling (stasjon 2, 4, 6, 7 og 10) og > ¾ 
grabbfylling (stasjon 1 og 8) 
 
Totalt fikk Trollbukta 0,57 indekspoeng og tilstand 1 for elektrokjemiske målinger, og 0,91 
indekspoeng og tilstand 1 for sensoriske registreringer. 
 
3.1 Bæreevne  
Som ved tidligere undersøkelser viser bunnen rett ved utslippspunktet en del påvirkning, men 
helhetlig ser det ikke ut til at utslippene fra settefiskanlegget har større negativ effekt på 
bunnforholdene i sørfoldbukta.  I henhold til midlertidig utslippstillatelse gitt Sisomar AS for 
Trollbukta skal neste B-undersøkelse utføres i løpet av sommeren 2020. 
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4. Bilder av sediment på hver prøvestasjon før og etter siling 
 

 
Figur 6: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 1 før og etter siling. Sedimentet besto av silt og sand med noe leire, og 
det ble ikke registrert noe dyreliv i prøven. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
 

 
Figur 7: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 2 før og etter siling. Sedimentet besto av silt og sand, og det ble registrert 
flere arter muslinger og børstemark i denne prøven. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
 

 
Figur 8: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 4 før og etter siling. Sedimentet besto av silt, sand og noe leire, og det 
ble registrert en børstemark av arten Arenicola marina (fjæremark) i prøven. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur 9: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 5 før og etter siling. Sedimentet besto av sand og silt, og det ble registrert 
mange børstemarker i familien Capitellidae i prøven. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
 

 
Figur 10: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 6 før og etter siling. Sedimentet besto av silt og sand, og det ble registrert 
veldig mange individer børstemark i familien Capitellidae i prøven. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
 

 
Figur 11: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 7 før og etter siling. Sedimentet besto av silt og sand, og det ble registrert 
et par muslinger og mange børstemarker i denne prøven. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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Figur 12: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 8 før og etter siling. Sedimentet besto av sand og silt, og det ble registrert 
en sjømus (Spatangoida), noen lommeknivskjell (Phaxas pellucidus) og flere arter børstemark i prøven. Foto: Aqua 
Kompetanse AS. 
 

 
Figur 13: Bilder som viser sedimentet fra stasjon 10 før og etter siling. Sedimentet besto av sand og silt, og det ble 
registrert noen få individer børstemark i prøven. Foto: Aqua Kompetanse AS. 
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1. Formål.

Å beskrive desinfisering av haller, kar og utstyr for å sikre best mulig desinfisering.

 

2. Ansvarsforhold.

Ansvaret for gjennomføringen ligger hos alle ansatte ved anlegget. Driftsleder har ansvar for å påse at
prosedyren blir fulgt.

Desinfiseringsmiddlet som brukes er Virocid. Alle ansatte må være kjent med sikkerhetsdatabladet for
Virocid

3. Omfang.

Renhold og desinfisering er to viktige punkt innen produksjon av settefisk for å unngå spredning av
fiskepatogene bakterier og virus.
Denne prosedyren gjelder for desinfisering i alle avdelinger og alt utstyr som brukes i og mellom
avdelingene.

Kar, haller og utstyr som er desinfisert skal tørke så lenge som mulig etterpå før det tas i bruk igjen.
 

4. Utførelse.
Før en desinfisering skal gjennomføres må utstyret som skal desinfiseres rengjøres grundig. Dersom
utstyret er skittent vil bakterier / virus kunne ligge skjult og ikke bli desimert.

 

Desinfisering er spesielt viktig mellom ulike generasjoner og eventuelt ulike rogninnlegg. Ved overgang fra
en generasjon til en annen skal alt utstyr desinfiseres spesielt godt inklusive verktøy i den spesifikke
avdelingen. Dokumenteres i "Gjøremål ved generasjonsskifte" ved hver avdeling
Ved flytting av verktøy mellom verksted og avdelinger skal verktøyet desinfiseres inn og ut av slusene.

Før en desifisering skal en lese produktdatablad for å se hvilken styrke desinfiseringen skal ha samt se
hvilket sikkerhetsutstyr man skal bruke. Ved omfattende desinfisering ved bruk av høytrykksspyler og
kjemikalieblander (ejektor), skal det brukes gassmaske, regntøy og vanntette hansker.

Sluser:
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Slusene skal mellom ulike generasjoner og eventuelt ulike rogninnlegg, vaskes ned. Alt av personlig utstyr
fjernes, kjeldresser vaskes, sko, støvler og hansker ryddes unna. Så desinfiseres slusa med spraykanne,
minimum 1,5 % i minimum en halv time før desinfiseringen vaskes bort. Personlig utstyr desinfiseres så inn i
slusa.

Forlager/fôrtildelings utstyr:

Forlagerene skal mellom ulike generasjoner  og eventuelt ulike rogninnlegg, ryddes, vaskes og desinfiseres
(minimum 1,5 %). Desinfiseringsmiddelet bør virke i minimum 30 minutter før man skyller de desinfiserte
områdene.

Fôrskruer over kar skal rengjøres for sopp/mugg og desinfiseres før ny fisk tas inn i kar.

Løst driftsutstyr:
F. eks koster, hover, fôrspredere, bøtter, rørdeler med mer skal skrubbes rene i såpevann før det blir lagt i
et vannbad tilsatt minimum 1,5 % desinfiseringsmiddel. Utstyret bør ligge i badet minimum 5 minutter og
være helt gjennomtrekt før det tas ut og får tørke. Deretter skylles utstyret i ferskvann før det tas i bruk igjen.
 

Gulv, vegger og tak:

Gulv og vegger sprayes ned med avfettingsmiddel før det spyles rent med høyttrykkspyler. Dersom noe er
ekstremt skittent bør det i tillegg skrubbes med kost eller lignende.
La de vaskede flatene tørke inn for deretter å desinfisere med minimum 1,5 % desinfiseringsmiddel.
Desinfiseringsmiddelet bør virke minimum 30 minutter før man skyller de desinfiserte områdene med
ferskvann.

  

Kar:

Oppdrettskar spyles rene med høyttrykkspyler, bruk eventuelt såpe ved behov. Det er viktig å i samme
operasjon ta munker,sorteringsrør, gangbaner og avløpssystem samtidig. La karene tørke inn før de
desinfiseres med minimum 1,5 % desinfiseringsmiddel.
Desinfiseringsmiddelet skal virke i minimum 30 minutt før karene spyles rene med ferskvann. Ved tørking
over lang tid vil ei normal fylling av vann være tilstrekkelig bortskylling av desinfisering. Det forutsetter at
vann går i avløp før kar tas i bruk. Desinfiseringstoffet Virocid som vi bruker til de store jobbene er 100 %
nedbrytbart i vann.

Etter vask bør karene få tørke inn før man desinfiserer karene, sorteringsrør, gangbaner med minimum 1,5
% desinfiseringsmiddel.

 

Nivåtanker/Vakuumluftere:

( Se egen prosedyre)
Bunnventilen i nivåtanken åpnes og tanken tømmes i avløpsledningen.
Nivåtanken spyles med høyttrykkspyler, fortrinnsvis steam dersom dette kan gjøres. Det skal være en
ekstra person som hele tiden holder oppsyn med den som vasker nivåtank. Det skal alltid brukes
gassmaske ved vask av nivåtanker.  Etter vask bør tanken tørke og deretter desinfiseres med enten
Formalin eller godkjent desinfiseringsmiddel. Dersom tilførslene fra nivåtankene skal rengjøres er det viktig
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å ta dette i samme omgang. Da fyller man nivåtanken med vann, tilsetter Formalin og åpner ventilene på
karnivå inntil man ser at formalin kommer ut i karet. Steng tilførslene og la stå i ro i minimum et døgn.

Teknisk utstyr:

Dette er utstyr som refraktometer, oksygenmålere, totalgassmåler, pH-måler med mer.

Noe av dette utstyret tåler ikke desinfiseringsmiddel spesielt godt. Det anbefales derfor å demontere utstyret
så godt det lar seg gjøre, desinfisere med sprit og la det ligge og tørke så lenge som mulig.

  

Pumpeslanger, fiskepumper:

Fiskepumpene vaskes ned innvendig og utvendig med varmt vann. Deretter sprayes den ned med egnet
desinfiseringsmiddel med minimum 1,5 % styrke. La utstyret tørke minimum 30 minutter før det skylles og
tas i bruk.

Pumpeslangene vaskes ved behov og sprayes ned med desinfiseringsmiddel med minimum 1,5 % styrke.
Innvendig kan man enten fylle et kar med desinfiseringsmiddel og pumpe desinfiseringsvæske gjennom
eller man kan tømme en bøtte med desinfiseringsblanding i og heve slangen slik at man får væsken
gjennom hele slangen.
Et annet alternativ er å bruke høyttrykkspyler med kjemikalieblander og spraye desinfiseringsmiddel inn
med godt trykk.

 

 

Et hvert form for avvik tilknyttet instruksen skal rapporteres umiddelbart.

 

5. Referanser
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Dødfiskopptak
Tittel Dødfiskopptak Avdeling Drift

Opprettet 17.02.2011 Type Instruks

Dokumentnummer SF-I-505 Sist revidert 15.10.2019

Revisjonsnummer 06 Sist revidert av Jon Meisfjord

Godkjent av Nils Jøstensen Kategori Instruks

 

1. HENSIKT

å redusere smittespredningen ved å ha sikre rutiner for opptak av dødfisk.

2. ANSVAR

Det er driftsformann sitt ansvar å påse at denne prosedyren blir fulgt. Det er opp til hver enkelt ansatt å
gjennomføre prosedyren.

3. BESKRIVELSE

I en oppdrettssituasjon er det mange individer fordelt på et lite volum. For å forhindre utbrudd av
sykdom/begrense smittepresset er det viktig å holde oppdrettsmiljøet renest mulig.
En metode er å regelmessig plukke dødfisk og svimere, som utgjør en betydelig fare for spredning av
sykdom.
 

3 GJENNOMFØRING

Eventuelle svimer som tas opp under røkting skal avlives ved hjelp av bedøvelse eller knekking av nakke.
Hver enkelt avdeling skal ha egne dødfiskbøtter som skal desinfiseres før de tas inn i respektiv avdeling
etter at dødfisken er kvernet.
For å sikre at vi opptrer smittehygienisk korrekt skal hver enkelt avdeling ha egne bøtter. Rutiner for
desinfisering er beskrevet i prosedyre for ensilering.
Unngå søl av dødfisk på gulv, gangbaner, gangvei og klær.

Det skal sjekkes for dødfisk hver dag. Dødfisk tas opp hver dag eller med lengre intervall dersom
situasjonen tilsier dette.

Hall A:

-Består av 12 stk 11 m oppdrettskar hvor det er samlet 3 stk "røkteområder" â 4 kar. Det skal til en hver tid
være 1 kost og håv på plass til hvert kar

Hall B:
- Består av 12 stk 11 m oppdrettskar hvor det er samlet 3 stk "røkteområder" â 4 kar. Det skal til en hver tid
være 1 kost og håv på plass til hvert kar

Hall C:
- Består av 15 stk 6 m kar.
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Det er en langskaftet kost pr karrekke â 5 kar, denne brukes felles for rekken. Dødfisk samles i håver i
dødfiskkollektor, det skal være en håv / kar.

Hall D:
- Består av 20 stk 6 m kar.
Dødfisk kommer ut i egne avløpskasser hvor den håves ut. Det skal til en hver tid være 1 kost og håv på
plass til hvert kar

Hall E: 
-Består av 4 stk 10 m oppdrettskar hvor det er et "røkteområder" â 4 kar. Det skal til en hver tid være 1 kost
og håv på plass til hvert kar

Hall F:
Består av 12 stk 12 m oppdrettskar hvor det er samlet 3 stk "røkteområder" â 4 kar.
Det skal til en hver tid være 1 kost og håv på plass til hvert kar

Hall GS:
Består av 8 stk 6 m oppdretskar hvor det er samlet 2 stk "røkterområder" Det skal til en hver tid være 1 kost
og håv på plass til hvert kar
 
Hall GP:
Består av 6 stk 11 m oppdretskar hvor det er samlet 2 stk "røkterområder" Det skal til en hver tid være 1
kost og håv på plass til hvert kar
REGISTRERING

For å sikre god kontroll over biomassen i anlegget skal alle registreringer ved dødfiskopptak registreres
umiddelbart etter utførelse.
Registreringene for de ulike avdelingene skal loggføres i Mercatus og i de ulike fôringsprogrammene
tilhørende hver enkelt avdeling i tillegg til skjema i perm.

 

Et hvert form for avvik tilknyttet instruksen skal rapporteres umiddelbart.

 

4.0 REFERANSER
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Hygiene instruks
Tittel Hygiene instruks Avdeling Drift

Opprettet 09.03.2017 Type Instruks

Dokumentnummer SF-I-557 Sist revidert 30.04.2019

Revisjonsnummer 04 Sist revidert av Nils Jøstensen

Godkjent av Hans Petter Rønning. Kategori Instruks

Hensikt / Målsetting

Sikre at alle ansatte på anlegget, ikke skal overføre sykdomsfremkallende mikroorganismer til fisken og at
de skal opprettholde en høy grad av personlig hygiene slik at biosikkerheten for produktet og de ansatte blir
ivaretatt. 

Definisjon

Automatisk blandebatteri: Blandebatteri som ikke betjenes med hendene, men utløser vannstrålen
elektronisk.
Doseringsutstyr: Beholder egnet til såpe og desinfeksjonsmiddel til bruk ved håndvask. Målgruppe Daglig
leder og alle ansatte.

Ansvar

IK-ansvarlig er ansvarlig for at denne rutinen gjøres kjent for alle ansatte, besøkende og
underleverandører og at den oppdateres ved behov.
Alle ansatte er pliktige å følge rutinen om personelig hygiene. 

Gjennomføring

Håndvaskpunkter skal være tilgjengelig i lokalene:

Antallet skal være tilstrekkelig
Plasseringen skal være hensiktsmessig
Bestemte vasker til vask av hender. Utslagsvask kan brukes som håndvaskpunkt, dersom dette er
hygienisk forsvarlig.
Blandebatteri for rennende varmt og kaldt vann må være tilgjengelig, ved behov skal det installeres
automatisk blandebatteri.
Riktig utstyr: Doseringsutstyr for såpe, engangshåndklær, avfallskurv og ved behov
hånddesinfeksjonsmiddel.

Personlig hygiene: deler vi inn i 3 hovedgrupper: Kroppslig hygiene, Bekledning og Helse

Kroppslig hygiene
Hendene skal vaskes nøye og så ofte det er hensiktmessig, men et minimum er:

Før arbeidet starter
Etter toalettbesøk
Etter røykepauser, lunch e.l.
Etter berøring eller håndtering av avfall
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Håndhygiene:

Desinfeksjon av hender skal alltid utføres før en går ut i anlegget fra administrasjonsbygget og når en
går inn i avdelingene.
Håndvask med påfølgende desinfeksjon skal alltid gjennomføres etter arbeidsoppdrag hvor det er
risiko for uønsket overføring (f.eks etter håndtering av behandlingsmiddler, etter håndtering av
ensilasje eller dødfisk)
Ellers normal håndhygiene.
Alle besøkende skal vaske hender med påfølgende desinfeksjon før de går ut i anlegget

Hvordan vaske hender med såpe og vann (Total vasketid 40-60 sekunder)

Fukt hendene i rennende varmt vann,1.
Tilfør tilstrekkelig såpe til å dekke begge henders overflater.2.
Gni håndflatene mot hverandre.3.
Skyll hendene under rennende vann.4.
Tørk hendene grundig med engangshåndkle.5.

Hvordan vaske hender med hånddesinfeksjonsmiddel (Total vasketid 20-30 sekunder)

Tilfør tilstrekkelig hånddesinfeksjonsmiddel til å dekke begge henders overflater.1.
Gni håndflatene mot hverandre slik.2.
Når hendene er tørre er de rene3.

Bekledning                                                                                                                                                        
   

Alle som skal arbeide ved Sisomar skal iføre seg rene arbeidsklær. Det skal til en hver tid være tilgang på
rent arbeidstøy på arbeidsplassen og arbeidstøy ligger på lager i hall D.

Med arbeidstøy menes min:

Annleggets kjeledress eller frakk.
Anleggets skotøy eller støvler
Annet arbeidstøy som brukes ved behov, (regntøy) skal også være rent.
Hver enkelt er ansvarlig for at arbeidstøyet er rent, og skal selv påse at arbeidstøyet blir vasket ved
behov. Støvler skal i tillegg desinfiseres. Vaskemaskin og tørketrommel befinner seg ved lagret i hall
D og ved adm bygget.
Engangshansker/hansker brukes der dette er angitt eller spesielle forhold tilsier det

Verneutstyr:

Hjelm, hørselvern og vernebriller  m.m. skal rengjøres regelmessig/ved behov
Friskluftsmasker skal oppbevares i rene og lukkede beholdere. Masker og beholdere skal rengjøres
ved behov.
Redningsvester skal rengjøres ved behov, så langt dette er mulig. Er vestene tilgriset og vanskelig å
rengjøre, skal de byttes inn i ny vest. Når vestene ikke er i bruk skal de oppbevares slik at de ikke
tilgrises.
Annet utstyr som brukes mellom sluseområdene skal vurderes for vask og desinfeksjon
Egnet verneutstyr skal benyttes ved risikofylte arbeidsoperasjoner

Helse
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Personer som enten lider av, eller kan mistenkes for å lide av en sykdom som kan overføres gjennom
næringsmidler, eller som har f.eks. infiserte sår, hudinfeksjoner, hudskader eller diaré, skal ikke arbeide i et
område der næringsmidler håndteres, dersom det er fare for at næringsmidlene kan bli direkte eller indirekte
forurenset av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Ansatt omplasseres midlertidig til annet arbeid og
bedriftshelsetjenesten eller lege kontaktes. Alle Åpne kutt og sår skal tildekkes

Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse bistår næringsmiddelindustrien med helseoppfølging av ansatte som
arbeider med næringsmidler ihht. gjeldende forskrifter og standarder:

Ansatte fyller ut egenerklæring ved ansettelse og senere hvert 3. år.
Helsekontroll av ansatte som rapporterer om symptomer nevnt på egenerklæringen eller uavhengig av
denne (Helsekontroll av friske ansatte ansees ikke nødvendig, uavhengig av personenes bakgrunn og
nasjonalitet).
Helseattest utstedes av bedriftslege. (Det er ikke nødvendig at friske ansatte som rutine skal
fremlegge helseattest) og sendes bedriften enkeltvis eller samlet (Ansattes navn og helseattestens
varighet)

Tobakksvarer.

Det er ikke lov å røyke i noen av Sisomars avdelinger, annen bruk av tobakks varer som snus/skrå er tillatt,
men skal ikke på noen måte avhendes på annen måte enn i søppelbøtte etter bruk.  Viktig med
håndhygiene i etterkant hvis fingre blir brukt i munnen.

Ved sykdom/mistanke om sykdom

Ved sykdom/isolering i anlegget skal dette varsles tydelig om, og sluseregler i henhold til Beredskapsplan
ved sykdom/massedød og tilbakekalling/seksjonering/eksludering

Referanser

Næringsmiddelhygieneforskriften
SF-I-503 Beredskapsplan ved sykdom/massedød og tilbakekalling/seksjonering/eksludering, SF-
P-540 Slusing til avdelinger, SADM-R-120 Verneutstyr, SF-I-504 Bruk og vedlikehold av sikkerhets- og
verneutstyr, SF-I-554 Instruks for besøkende,SF-I-551 Driftsinstruks
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Instruks for overvåkning av vannkvalitet.
Tittel Instruks for overvåkning av vannkvalitet. Avdeling Drift

Opprettet 08.10.2013 Type Instruks

Dokumentnummer SF-I-513 Sist revidert 03.01.2020

Revisjonsnummer 06 Sist revidert av Hans Petter Rønning.

Godkjent av Nils Jøstensen Kategori Instruks

1. Hensikt:

Sikre at fisken i driftsvann ikke utsettes for uakseptable verdier av totalgass og nitrogen, karbondioksyd, oksygen, salinitet
og pH.

2. Ansvar:

Når det gjelder måling av totalgass og nitrogen samt karbondioksyd ligger ansvaret hos biolog. Måling av oksygen og
salinitet ligger hos den enkelte som er ansvarlig i de forskjellige avdelingene. Måling av pH gjøres automatisk på råvannet.
Her har biolog ansvar for å kalibrere pH-meteret minimum 4 ganger i året. Tidspunktet for kalibreringen står oppført i
årsplan. Hvis de ansvarlige ikke har mulighet til å gjennomføre instruksen skal det avtales med driftsleder hvem som skal
gjennomføre målinger. Driftsleder har ansvaret for at instruksen blir fulgt.

3. Beskrivelse:

 Totalgass og Nitrogen:

Økning i TGP oppstår ved heving av temperatur, enten gjennom varmeveksling, varmepumper eller ved naturlig
økning i råvannstemperatur.Alle avdelinger har egne vakumluftere. Det skal derfor gjennomføres måling hver andre
uke i avdelinger hvor det er drift. Avdelingene som skal sjekkes er Hall A, Hall B, Hall C, Hall D, Hall E, hall F og
klekkeri. Alt vann til avdelingene skal vakumluftes. Vakumlufterene overvåkes gjennom driftsrutinene i hver avdeling.

Karbondioksyd:

I alle avdelinger med drift skal det måles karbondioksyd hver andre uke. I perioder med intensiv drift skal målinger
skje hver uke. Avdelingene som skal sjekkes er Hall A, Hall B, Hall C, Hall D, Hall E, hall F og G. Utstyr brukt i CO2
målinger sjekkes opp mot målinger gjort av Labora to ganger pr år. Tidspunkt for sjekk/kalibrering av utstyr er satt til
april og oktober, ført opp i årsplan.

Oksygen:

I alle avdelinger med drift skal det måles oksygen. I alle avdelinger skjer dette automatisk.  For å sikre en korrekt
måling skal den som er ansvarlig for avdelingen, rengjøre og kalibrere oksygensonden en gang i uken.

Salinitet:

I enkelte perioder av året brukes det sjøvann i de fleste avdelingene. Dette vil variere gjennom året og tilpasses
fiskens smoltifiseringsstatus. Det er veldig viktig å være sikker på at saliniteten til en hver tid er tilpasset fisken. Det
skal derfor måles salinitet hver uke i alle avdelinger hvor en bruker sjøvann i produksjonen.

pH:

Vi har automatisk pH-måling på råvannet vårt, slik at vi til en hver tid kan se hvilken pH ferskvannet har. pH måling
vises på driftsovervåkningen
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4. Gjennomføring:

Totalgass og nitrogen: 

Målingene gjennomføres med en Oxygard Handy Polaris TGP måler. Måleren skal kalibreres før målingsrunde
starter (se bruksanvisning). Måling kan skje både på karnivå og på driftsvann inn på kar. Måleverdiene leses av når
verdiene har stabilisert seg fullstendig noe som regel kan ta opp mot en halv time. Verdiene for totalgass og nitrogen
skal ikke overskride 100. Alle verdier over dette skal rapporteres til driftsleder omgående som vil iverksette tiltak for å
sikre at verdiene igjen blir akseptable. Det skal også skrives avvik.

Karbondioksyd:

Måling av CO2 skjer enten ved bruk av en OxyGuard, CO2 analyser eller med et karbondioksydkitt fra Lamotte,
modell PCO-DR.En bør av og til også kjøre begge målemetodene parallelt for å se at en har samsvar mellom de
to metodene.

Hvordan OxyGuard måleren kalibreres og driftes er godt beskrevet i bruksanvisningen. En liten halvtimes måling av
avløpsvannet må nok påregnes før avlesningen er stabil og en har en korrekt CO2 verdi.

Ved bruk av karbondioksydkittet tar en ut driftsvann fra senter/avløp av karet. Man fyller dette i prøveglasset opp til
20 ml streket. Så tilsetter vi to dråper av vedlagt phenolphtalein indikator.  Så fyller man den vedlagte sprøyten med
Carbon Dioxcide Reagent B. Dette gjøres ved at man ved hjelp av sprøyten suger opp reagens helt opp til målestrek
0. Viktig at luft ikke suges med inn i sprøyten. Sprøyten har 50 målestrek fra 0 til 50, slik at en kan måle
karbondioksyd fra 1 til 50 mg/liter. Målingen starter ved at en forsiktig trykker ut et strek med reagens ned i
prøveglasset for så å riste dette forsiktig. Sprøyten må ikke under noen omstendighet komme i kontakt med
prøveglass eller innhold. En vil se rødt/rosa omslag etter hvert som dråpene presses ned men så lenge at dette
forsvinner raskt ved risting av glasset så må en bare fortsette å tilsette reagens fra sprøyten. Det er først når en svak
rosa farge ikke har forsvunnet etter 30 sekund at en har rett karbondioksyd verdi i karet. Denne leses da av på
målestrekene på sprøyten (se bruksanvisning). Verdier på 13-14 skal rapporteres til driftsleder slik at det settes inn
tiltak for å senke eller hindre at verdien går ytterligere opp. Det skal også i driftsmøter orienteres om status for hver
avdeling slik at en tidlig kan treffe tiltak og dermed unngå for høye verdier av karbondioksyd i karene. Verdier over 15
skal avviksregistreres.

Oksygen: 

For å kalibrere oksygensondene bruker man en OxyGuard Handy Polaris Oksygenmåler. Denne må alltid kalibreres
før en tar den i bruk (se bruksanvisning). Så måler man oksygenet rett ved sonden samt tørker av sonden. En går så
inn på datamaskinen for avdelingen og gjennomfører kalibrering av sonden ved at målt verdi erstatter verdi på
datamaskin. Alle kar skal i en normal driftsituasjon ha oksygenverdier mellom 80 og 100 % metning. Ved vedvarende
avvik fra dette skal driftsleder kontaktes for å sette inn tiltak. Ved store avvik skal dette avviksregistreres.

Salinitet:

Måling av salinitet skjer med et OxyGuard refraktometer. Dette må kalibreres mot ferskvann før målerunde starter. 
Er saliniteten ikke innenfor det akseptable når det gjelder fiskens størrelse og smoltifiseringsstatus skal driftsleder
kontaktes for å sette inn tiltak. Det skal også skrives avvik.

pH:

Den stasjonære pH- målingen skjer med en OxyGuard Heavy  Duty pH-elektrode. Historisk sett har pH-verdien
variert fra 6,6 til litt over 7 og uten store og raske forandringer i verdi. Ved verdier utenfor dette og ved store
forandringer i verdi skal biolog eller driftsleder varsles slik at måler kan kalibreres.  Vi har i tillegg en håndholdt måler
OxyGuard Handy PH, som kan brukes hvis det skulle oppstå feil på den stasjonære måleren. Ved feil på den
stasjonære måleren skal det skrives avvik. pH måler kalibreres 4 ganger pr år. Til kalibrering skal det benyttes to
buffer oppløsninger. Den ene skal være tett på pH 7, og den andre skal være en løsning tett på pH4. 

For å unngå forurensning av bufferløsningene kan frisk bufferløsning keldes i to nye små engangs begre hver gang1.
det kalibreres
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Fjern sonden fra målestedet, rens den om nødvendig. Hvis det er tilstrekkelig bufferoppløsning skal elektroden forbli i2.
sonden og det brukes passende store begre med bufferoppløsning. Ellers skal ringen som holder sonden sammen,
skrues av og beskyttelseskappen fjernes fra elektroden.
Skyll elektroden i vann, tørk spissen med bløtt papir og sett den i buffer pH73.
avvent stabil visning, og innstill på pH7. Skruen på høyre side av instrumentet, intill værdien av bufferen er korrekt på4.
displayet.
Ta elektroden opp, skyll den, tørk den med bløtt papir og sett den i den andre bufferen.5.
Avvent stabil visning innstill på skruen merket 4/10 på høyre side av instrumentet, inntill verdien av bufferen er6.
korrekt på displayet.

Kalibreringen er nu fullført. Det er meget viktig at kalibreringen foretas på den beskrevne måten. Ta aldri den
nøytrale bufferen først. Den beste nøyaktighet oppnås når bufferen har omtrent samme temperatur som vannet som
skal måles i. Hvis man ikke kan kalibrere opp til begge verdier er elektroden utslitt og bør skiftes.

5. Registrering:

Totalgass og nitrogen:

Resultatene føres inn på egne vannparameterark i perm på driftsleders kontor.

Karbondioksyd:

Resultatene føres inn på egne vannparameterark i perm på driftsleders kontor.

Oksygen:

Oksygenverdiene oppdateres kontinuerlig på datamaskin. Her lagres de i ett eller to døgn alt etter hvilken avdeling
det gjelde. Disse verdiene kan man se ved å gå tilbake i menyen trendkurver.

Salinitet:

Resultater fra målingen settes inn i perm på kontrollrom.

pH:

Måling av pH skjer automatisk til datamaskin.  Registrering av kalibrering av pH-meter gjøres i perm på biologs
kontor

 

 

 

Et hvert form for avvik tilknyttet instruksen skal rapporteres umiddelbart.
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Instruks for sjøvanntilsetting i haller
Tittel Instruks for sjøvanntilsetting i haller Avdeling Drift

Opprettet 14.10.2013 Type Instruks

Dokumentnummer SF-I-531 Sist revidert 10.02.2020

Revisjonsnummer 06 Sist revidert av Jon Meisfjord

Godkjent av Jon Meisfjord Kategori Instruks

Formål:

Å beskrive bruken av sjøvann i hallene for å motvirke HSS.

Ansvar:

Instruksen gjelder for alle ansatte ved settefiskanlegget. Hallansvarlig og formann drift er ansvarlige for at
instruksen følges.

Beskrivelse:

Under produksjon av smolt basert på bruk av ferskvann samt lysstyring vil fisken kunne utvikle HSS som
følger av mangel på salinitet på driftsvannet.
Dette oppstår på grunn av at smolten kloridceller er utviklet for å skille ut salt, ved mangel på salt kan dette
medføre dødelighet på fisken.
I tillegg kan bufring med sjøvann være godt mot gjellebetennelse og benyttes da som en ren profylaktisk
behandling ved oppdagelse av problemet.

Gjennomføring:

Sisomar har bygd en egen sjøvannspumpestasjon med utgangspunkt i N8 som kan levere sjøvann til hall A,
B, C, D, E, F og G med en salinitet fra 3-15 ppm.
Saliniteten kan økes individuelt pr hall men dette vil i så tilfelle gå ut over saliniteten i de andre hallene siden
det er begrensninger i vannmengde over pumpesystemet.

Følgende punkter skal ivaretas ved oppstart og drift av sjøvann i haller:

Før sjøvann settes til driftsvannet i respektiv hall skal systemet skylles minimum 24 timer. Dette gjøres
ved å åpne ventil for skylling i respektiv hall samtidig som tilsettingsventilen til hovedvanntilførselen er
stengt.
All den tid sjøvann ikke er i bruk i hallen skal ventil mot hovedvanntilførsel være stengt og skylleventil
være litt åpen.
Etter skylling skal skylleventilen stenges og ventil for tilsetting av sjøvann til hovedtilførsel åpnes
gradvis inntil ønsket salinitet er oppnådd.
Maks salinitet settes til 5 ppm, denne skal økes gradvis fra 0 ppm til 5 ppm i løpet av to døgn.
Saliniteten i hallen skal måles etter en time for å sikre at dette er tilstrekkelig innblandet. Målingen tas
fra ringledningen/tilførsel på karnivå.
Dersom det måles i avløpet må det ventes i 2-3 timer før saliniteten kan måles for å sikre at vannet i
karet har fått god nok utskifting.
Saliniteten skal måles i henhold til egen prosedyre for vannkvalitet i anlegget.
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Et hvert form for avvik tilknyttet instruksen skal rapporteres umiddelbart.
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Instruks for stopp i innløpspumpe
Tittel Instruks for stopp i innløpspumpe Avdeling Drift

Opprettet 10.02.2015 Type Instruks

Dokumentnummer SF-I-548 Sist revidert 07.05.2019

Revisjonsnummer 04 Sist revidert av Geir Roald Sagnes

Godkjent av Nils Jøstensen Kategori Hall. A, B, C, D, E, F, G

 

 

NØDPROSEDYRE STOPP INNLØPSPUMPE:

Anlegget kan kjøres uten innløpspumper.
Dette innebærer imidlertid at trykket på samlestokken er over 1 bar.
Dersom innløpspumpen(e) stopper forsikre om at alle pumper i pumpestasjonene går for å få så høyt trykk som mulig ned
til anlegget.

 

FØLGENDE GJØRES VED EN NØDSITUASJON:

Stopp fôring1.
Ta ned temperatur ved behov2.
Sjekk trykk på samlestokk.3.
Dersom trykket er under 1 bar, juster ned vannforbruket til andre haller med en kvart omdreining eller inntil trykket er
kommet opp i over 1 bar.
Ved trykk på over 1 bar vil du få vann nok inn i vakumlufter / hall og ha en tilnærmet normal driftssituasjon.
Feilsøk pumpe/pls/omformer4.
- Slå av strøm i 30 sekunder, restart
- Ring vakt Sørfold Kraftlag for assistanse.

 

Nødprosedyre Hall A

Ved pumpestopp gjøres følgende:

 

Se hvilke brytere på skapdørene som er vendt i ″auto″ og som det ikke er grønt lys i1.
Vri bryterne som ikke er grønt lys i, men som står i auto til posisjon ″0″2.
Vent 5 sekunder og sett dem til ″auto″3.
Pumpene skal nå starte opp4.

 

Starter ikke pumpene etter punktene ovenfor må følgene gjøres:
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Åpne skapdørene til pumper som ikke starter og vri servicebryter til ″OFF″1.
Vent til Frekvensomformer slukkes2.
vri servicebryter ″ON″3.
sjekk på fremsiden av skapdør at bryter står i ″auto″4.
Pumpene skal nå starte5.

 

Nødprosedyre Hall B

Ved pumpestopp og det blinker rødt på frekvensomformer gjøres følgende:

 

Vri om servicebryter til pumper som har stoppet. Servicebryteren er montert på fremsiden av frekvensomformeren1.
La servicebryteren være ute til displayet i frekvensomformer slukkes2.
Slå på servicebryter3.
Frekvensomformerene vil nå starte opp.4.

 

Nødprosedyre Hall C

Ved pumpestopp og det blinker rødt på frekvensomformer gjøres følgende:

 

Legg ut sikring(er) til pumpe(r) som har stoppet. Sikringene befinner seg i skapet midt imellom frekvensomformerene1.
til innløp/avløpspumper og trykkøkningspumpene. Skapet er merket ″Hovedsikring pumper″

Sikringene til trykkøkningspumpene er på venstre side i skapet og sikringene til innløp/avløpspumpene er på høyre side i
skapet

La sikring(er) være ute til displayet i frekvensomformer slukkes1.
Legg inn sikring(er)2.
Frekvensomformerene vil nå starte opp.3.

 

 

Nødprosedyre Hall D

Ved pumpestopp og det blinker rødt på frekvensomformer gjøres følgende:

Innløpspumpe:

 1. Under frekvensomformeren er det en servicebryter som er gul og rød.  Vri den til ″OFF″

2. Vent til lyset i displayet til frekvensomformeren slukkes.

3. Vri servicebryter til ″ON″

4. Innløpspumpen skal nå starte.
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Starter den ikke må innløpspumpen startes på skjermen til varmepumpa.    

Det gjøres slik:

Gå til skjermen til varmepumpen.1.
trykk der det står ″PUMPER″. Det er nede til høyre på skjermen.2.
Trykk  ″M7 BOOSTER″3.
Du kan velge og kjøre i ″manuell″ eller ″auto″4.
Velg ″Manuell″5.
Trykk ″START″6.
Innløpspumpen skal nå starte                                                                                            7.

 

 

Trykkøkningspumper:

Legg ut sikring(er) til pumpe(r) som har stoppet. Sikringene befinner seg i skapet på venstre side av1.
frekvensomformer til avløpspumpe og er merket ″Hovedsikring pumper″
Legg ut sikring Q3(pumpe 1), Q4(pumpe 2) eller Q5(pumpe 3) til displayet i frekvensomformer slukkes2.
Legg inn sikring(er)3.
Frekvensomformerene vil nå starte opp.4.

 

 

TILTAK VED STOPP I VANNTILFØRSEL, OKSYGENERING ELLER ANDRE ALVORLIGE TILFELLER I ANLEGGET:

Få hjelp fra kollegaer!!1.
Ring for å få hjelp.
Ingen klarer å få med alle momenter når det koker, det forventes at du henter inn hjelp!!

Viktige telefonnummer:
Daglig leder:                          48 14 90 60
Formann drift:                      95 06 87 31
Vedlikeholdsansvarlig:         90 50 06 76
Vakt Sørfold Kraftlag:          91 66 50 65 / 75 69 84 00
Vakt Elkem:                           75 69 81 00
Bjørnar Arntzen:                   95 74 40 39
 
Stopp fôring.2.
Fisken forbruker oksygen ved opptak av fôr.
Oksygennivået går ned med 20-30% på grunn av fôring.
Stopp i fôring vil gi mulighet for lengre driftsstans!!
Tenk formalinbehandling, vi klarer 30 minutter uten vann ved behandling, da med fôrstopp!!
 
Ta ned temperatur.3.
Fisken er vekselvarm, jo høyere temperatur jo større oksygenforbruk!
 
Ved tilfeller hvor vi står i fare for å miste fisk skal daglig leder kontaktes!4.
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Pumping av fisk
Tittel Pumping av fisk Avdeling Drift

Opprettet 24.09.2013 Type Instruks

Dokumentnummer SF-P-536 Sist revidert 24.01.2020

Revisjonsnummer 06 Sist revidert av Jon Meisfjord

Godkjent av Nils Jøstensen Kategori prosedyrer

1. Formål:

Formålet med prosedyren er å beskrive hvilke tiltak som skal settes i verk ved pumping av fisk

2. Ansvarsforhold:

Det er opp til hver enkelt ansatt å sette seg inn i prosedyren.

3. Omfang:

Under en pumpeprosess har vi til en hver tid mye fisk i systemet som må ha tilførsel av vann og oksygen i
tilstrekkelige mengder.
Prosedyren beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres før oppstart, underveis og etter pumping for å
sikre at vi opprettholder gode nok verdier i prosessen.

Vi kan i noen tilfeller der fisken er stor eller pumpelengde er lang, bruker sederingsmiddelet Aqui-S ved
flytting i anlegget.
Bruken av dette middelet er beskrevet i egen instruks.
Fordelen med bruk av Aqui-S er at vi får en jevn flyt av fisk på fisken under hele flyttingen og slipper å få for
høy tetthet under nedtapping.
Oksygenverdiene i vannet blir også lettere å kontrollere da smolten får et lavere oksygenopptak så lenge
den er sedert.

4. Beskrivelse:

Forberedelser:

Stopp fôring på aktuelt kar, helst dagen før. Ved smoltlevering, vaksinering minimum 30 døgngrader
før oppstart.
Gå over alle koplinger og se etter at alle er godt og nøyaktig skrudd sammen. Slanger eldre enn 3 år
skal skiftes ut uavhengig av tilstand. Fargekode avgjør alder på slange.(Se HMS-kontoret)
Eventuelle slanger/koplinger som er skadet/defekte eller lekke skal skiftes ut før oppstart.
Sperr nivåalarmer på aktuelt kar før nedtapping.
Sjekk oksygenverdier, oksygen skal være over 90% på sensor før oppstart
Vær observant på åpning av manuell oksygenering for å sikre at fisken får tilført tilstrekkelig
oksygen.
I kar med automatisk regulering må det passes nøye på når oksygensonden kommer opp i luft.
Den vil ved kontakt med luft registrere 100% metning og følgelig stenge automatikkventilen.

Underveis i flyttingen:
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Overvåk oksygenverdiene kontinuerlig i kar det pumpes fra og dit fisken pumpes.
Følg med karene visuelt, automatikk kan svikte! Bruk manuell oksygenmåler samtidig.

Etterarbeid:

Etter endt flytting må manuelle oksygenventiler stenges ned og settes tilbake i auto i karene fisken blir
stående.
Dersom man glemmer å stenge de manuelle ventilene på tomme kar risikerer man at oksygenet går
tilbake til ringledningen og fører til økte verdier i nabokar.
Etter endt fylling i kar skal oksygensondene på karnivå kalibreres.
Opphev sperrede alarmer.
Vurder start av fôring, bør startes noen timer etter endt flytting
Oksygenalarmgrenser skal settes til 80% lav grense og 100% høy grense under normal
driftssituasjon, ved lysstyring skal alarmgrensene justeres i forhold til driftssituasjonen, dog med
følgende grenseverdier, 70% lav grense og 120% høy grense på grunn av variasjoner ved lys av/på.

Registrering:

Alle data vedrørende flyttingen registreres snarest i mercatus. Dette kan avtales gjøres dagen etter etter
avtale.

 

Alle avvik som oppdages under flytting av fisk registreres i avvikssystemet.

 

5. Referanser:

Prosedyre "Stopp i pumpe ved levering, sortering, vaksinering og flytting", prosedyre "Sortering", prosedyre
"Stikkvaksinering", prosedyre "Smoltlevering, forberedelser før oppstart levering"
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Snittveiing
Tittel Snittveiing Avdeling Drift

Opprettet 22.02.2011 Type Instruks

Dokumentnummer SF-P-542 Sist revidert 03.02.2020

Revisjonsnummer 06 Sist revidert av Geir Roald Sagnes.

Godkjent av Nils Jøstensen Kategori prosedyrer

1.0 HENSIKT

å bruke snittveiing som et redskap i produksjonsplanleggingen for å korrigere tilveksten på anlegget

2.0 ANSVAR

Driftsleder er ansvarlig for å påse at prosedyren blir fulgt. De ansatte er ansvarlig for at prosedyren blir gjennomført

3.0 BESKRIVELSE

Produksjonsplanleggingsprogrammene beregner tilveksten i anlegget ut fra biomasse, temperatur og en utfôringsprosent.
Dette tar utgangspunkt i en ideell situasjon. En ser ut fra faktiske tall at en kan få avvik fra snittvekten i forhold til den
beregnede. Derfor er det viktig at det tas snittvekter for å korrigere de beregnede tallene opp mot de faktiske.
Dette gir bedre biomassekontroll i anlegget. Prosedyren er også med på å minske muligheten for svindel i
matproduksjonen

3.1 GENERELT

3.2 GJENNOMFØRING

For å kunne ta en snittvekt er en avhengig av å få et representativt utvalg fisk med i utvalget. For å sikre dette skal en ta
minimum 1 snittvekt av alle kar i avdelingen. 

For å være mest mulig skånsom med fisken, skal det brukes en bøtte med vann under veiingen. Vannet og bøtten tareres
bort, og fisken veies. Husk på at vekten skal stå i vater under veiing.
Det skal minimum veies 100 fisk i hver snittveiing.

Den faktiske snittvekten regnes ut og sammenlignes med den beregnede. Dersom en får store avvik eller en får mistanke
om at den nye snittvekten ikke er korrekt, skal det tas en ny.

Snittveiing hall A,B,C, D, E, F og G:
Under startfôring og så lenge fisken står inne i hallene skal snittvekter tas en gang i uken.
Snittvektene skal brukes som korrigerende tall for de fremskrevne snittvektene i fôringsanlegg og Mercatus. Korrigering
gjennomføres så snart nye snittvekter er klare og er spesielt viktig i forbindelse med månedsavslutning.

 

 

 3.3 REGISTRERING

Den nye snittvekten korrigerer den beregnede, for å få et best mulig bilde over biomassen i anlegget.
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Et hvert form for avvik tilknyttet prosedyren skal rapporteres umiddelbart.
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Sortering
Tittel Sortering Avdeling Drift

Opprettet 22.02.2011 Type Instruks

Dokumentnummer SF-P-543 Sist revidert 24.01.2020

Revisjonsnummer 06 Sist revidert av Jon Meisfjord

Godkjent av Geir Roald Sagnes. Kategori prosedyrer

1.0 HENSIKT

å legge til rette for sortering av smolt i anlegget for å sikre god biomassekontroll, optimal utfôring og et best
mulig kvalitetsmessig sluttprodukt for salg til kunder

2.0 ANSVAR

Anleggets driftsformann har ansvar for å påse at denne prosedyren blir fulgt på anlegget. Ansvarlig for
sortering har ansvar for gjennomføringen av prosedyren.

3.0 BESKRIVELSE

I produksjonen av settefisk vokser fisken med ujevn hastighet i de ulike gruppene. Dette gir fiskegrupper
med en ujevn snittvektsfordeling i karene.
Sortering gir ikke en ideell fordeling av en bestemt størrelsesgruppe i karet. I en 1 eller 4 sortering, vil en ha
store sprik i snittvektene.
Derfor bør man vurdere å sortere fisken flere ganger gjennom produksjonen frem mot salg på 1-
åringsgruppene i anlegget.

Sortering er et godt virkemiddel i produksjonsplanleggingen fordi en hele tiden får en god oppfølging av
biomassen og satt den fremskrevne tilveksten under kontroll.

3.1 GENERELT

3.2 GJENNOMFØRING

Rekkefølgen for sortering bestemmes av driftsformann sammen med røktere og ansvarlig for sortering.
Etter at rekkefølgen for sortering er fastsatt, kan forberedelsene for sortering ta til.

Forberedelser:

Dagen før:

Stopp fôringen på karet det skal sorteres fra ved oppstart helst dagen før oppstart.
Karene det skal sorteres til skal være klargjort, dvs. rene, tilfredstillende vannstand og oksygen som
gir fisken optimale forhold.
Sjekk at vi har fôr tilpasset de forventede resultatene av sorteringen

Oppstartsdagen før sortering:

Dødfisk i karet skal plukkes opp før oppstart, registreres og ensileres i henhold til egen prosedyre.
Gå over alle koplinger og se etter at alle er ok og korrekt koplet.
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Eventuelle slanger/koplinger som er skadet/defekte eller lekke skal skiftes ut før oppstart.
Sjekk oksygen før oppstart. Oksygennivået skal være minimum 85%.
Klargjør sorteringsrørene ut fra sorteringsstasjonen. Maskinen har 4 mulige størrelsesfordelinger, det
vil si at 4 rør må klargjøres for utsending av fisk. Det skal være nok vanngjennomstrømming i rørene til
at fisken ikke tar skade av transporten, og rørene må være sikkert festet.
Sjekk at fisketransportrørene ligger til de karene som ønskes, og at det kommer vann ut fra dem.
Lekkasjer på disse avløpsrørene skal søkes unngås.
Karene det sorteres til skal være klargjort på forhånd, dvs. rene, tilfredsstillende vannstand og
oksygennivå, med en innstilling som gir fisken optimale forhold.

Oppstart: 

Sperr aktuelle alarmer fra karet det skal sorteres fra, eks nivåalarm.
Start opp sorteringsmaskinen og still inn rullene til forventet avstand for forventet snittvekt i de ulike
sorteringene.
Start innpumpingen. Pump kun vann til å begynne med, og sjekk om alt er ok i sorteringsbuen, med
tanke på vannfordeling i rennene.
Pump inn fisk i rolig tempo for å sikre god sortering. Antall fisk i timen avhenger av snittvekt. 
Ved oppstart skal det tas snittvekt av fisken i alle sorteringene, og tallene skal noteres ned på
skjemaet for sortering. Dersom snittvektene avviker fra de ønskede, kan dette justeres inn ved å stille
inn avstanden på rullene. Det skal tas minimum 5 snittvekter i hver størrelsessortering for hvert kar.
Akseptabel tid helt ut av vannet under sortering er 30sekunder

Sortering av sistebeholdningsfisk

Fisken sorteres med høy snittvekt og uttak av all fisk under ca 50g
Fisken sorteres før vaksinering og før levering

Avslutning av arbeidsdagen/kar.

Etter at siste fisk er kommet inn i pumpegaten skal det settes inn en svamp i slangen. Stopp pumpen
når slangene og buffertanken på pumpen er tom for fisk og gå inn og tøm maskinen for fisk.
Deretter stoppes maskinen og tallene registreres på sorteringsskjemaet.
Etter endt sortering skal det måles oksygen i karene det ble fylt til. 02-innholdet i karet skal kalibreres
og legges inn i oksygen pls.

3.3 REGISTRERING

Alle registreringer som ble fortatt under sorteringen skal føres inn i skjemaet for sortering. De endelige
snittvektene regnes ut og påføres nederst på skjemaet. Deretter legges tallene inn i Mercatus som er
produksjonsstyringsprogrammene Sisomar benytter seg av.
Etter endt sortering skal fôringen startes, men med en aktivitetsfaktor som er lav i forhold til normalt. Dette
avtales med røkterne på     
uteanlegget.                                                                                                                                                       

Etter innleggingen av data fra sortering skal skjemaet for sortering arkiveres inn i perm for sortering.

Et hvert form for avvik tilknyttet prosedyren skal rapporteres umiddelbart.

 

4.0 REFERANSER
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Veterinærtjeneste
Tittel Veterinærtjeneste Avdeling Drift

Opprettet 23.02.2011 Type Instruks

Dokumentnummer SF-I-525 Sist revidert 06.12.2019

Revisjonsnummer 07 Sist revidert av Jon Meisfjord

Godkjent av Nils Jøstensen Kategori Instruks

 

1.0 HENSIKT

å klarlegge veterinærens arbeidsoppgaver ved Sisomar og bruk av veterinærtjenesten i henhold til avtalen.

 

2.0 ANSVAR

Ansvaret for at denne prosedyren blir fulgt opp ligger hos driftsleder ved anlegget

 

3.0 BESKRIVELSE

Veterinærtjenesten er lovbestemt og skal brukes som et ledd i helseovervåkningen på anlegget. Sisomar
har kontrakt med veterinær Janette Festvåg

 

3. GJENNOMFØRING

Avtaleinnhold:
Avtalen med næringsmiddeltilsynet i Salten plikter veterinær eller annen fagperson å besøke Sisomar en
gang pr måned, 12 ganger pr år. Besøkstiden skal utgjøre 6 - 8 timeverk medregnet for og etterarbeid

I forbindelse med besøk skal veterinæren utføre blant annet nødvendig uttak av fisk for undersøkelse med
hensyn til patologiske forandringer, parasitter og fiskepatogene mikroorganismer.
Uttak av vannprøver for mikrobiologisk og kjemisk undersøkelse og nødvendig hygienekontroll av anlegg,
produksjonslokaler og utstyr gjøres i forbindelse med dette.

Veterinæren skal føre journal over anlegget og holde oppdrettsanlegget/driftsansvarlig orientert om
innsending av nødvendige prøver for spesielle helseattester.

Labora, VI eller andre akkrediterte laboratorier skal ta nødvendige analyser av prøver som sendes inn fra
oppdrettsanlegget.

Veterinær undersøker helsestatus på fisken før hver levering. Rapport mottas og lagres av biolog på
Sisomar.

Ved et eventuelt sykdomsutbrudd skal veterinær straks varsles og fortløpende holdes orientert om
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tilstanden. Sisomar plikter å informere veterinæren så snart man har mistanke om eventuell sykdom.

4. REGISTRERING

Analyseresultater loggføres i eget system av Biolog.
Eventuell avvik skal registreres i bedriftens IK system.
 

4.0 REFERANSER

Avtale mellom Sisomar og veterinær
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Klekkeri, røkting av rogn
Tittel Klekkeri, røkting av rogn Avdeling Drift

Opprettet 08.11.2011 Type Instruks

Dokumentnummer SF-I-521 Sist revidert 10.02.2020

Revisjonsnummer 06 Sist revidert av Hans Petter Rønning.

Godkjent av Nils Jøstensen Kategori Klekkeri

Prosedyre for røkting av rogn:

1. Hensikt
Å beskrive rutinene for daglig røkting av rogn i klekkeriet for å opprettholde en god fiskevelferd og hindre
egg og yngel skal slippes ut i resipient ved Sisomar AS.

2. Ansvar
Alle ansatte som deltar under røkting av rogn skal følge denne prosedyren

3. Beskrivelse
Etter utlegging av rogn er røkting en viktig og prioritert oppgave videre i produksjonen. Rutinene er at all
død rogn / yngel skal tas opp så tidlig som mulig for å unngå en eventuell oppblomstring av sopp i skuffene.
Metodene for røkting vil variere etter forholdene i klekkeriet, dette er skissert nedenfor.

4. Gjennomføring

Viktige daglige oppgaver:

Vannet blir filtrert i filter montert på toppen av hvert klekkeskap.
Dette filteret skal skylles en gang i uken ved å åpne ventil i ende på filter for å få ut eventuelle partikler
som kan føre til tetting av filterduk.
Flow justeres opp etter klekking fra 4 liter/minutt ved klekking til 6 liter/minutt etter rensking av uklekket
rogn. 
Flowmetrene pr klekkebakke skal reguleres daglig opp og ned for å se at kulen som indikerer liter /
minutt flytter seg. 
Flowmeteret kan gå tett på grunn av partikler, gjennom å regulere vannflow vil man oppdage om noe
er feil. 
Temperatur avleses på digital måler og noteres daglig i skjema.
Vannprøver tas ut daglig og lagres ei uke.
Lyset skal være av all den tid det ikke er bemanning i klekkeriet. Lys over vask kan gått stå på.

Alle avvik som registreres rapporteres umiddelbart!

Temperatur:

Rogn legges inn i henhold til temperatur i forhold til prosedyre for rognmottak.
Temperatur skal aldri overstige 8 grader frem mot klekking.
Når hovedklekkingen starter skal temperaturen økes til 9,5 grader for å sikre en kortvarig og
synkronisert klekking.
Etter at klekkingen er over tas temperaturen ned til 8 grader igjen for å unngå soppdannelse i
klekksubstratet.
Dagene før utlegging økes tempeaturen med 1 grad pr dag opp til 10 grader for å sørge for at fisken
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starter løfting i klekkebakkene. Dette gjelder kun hvis klekkeriet skal tømmes for yngel.

Røkting av rogn:

Etter utlegging og frem til klekking skal klekkeskapene gås over daglig for å ta unna eventuell død
rogn. Til dette benyttes egne pinsetter spesiallaget for formålet. Vær forsiktig ved opptak av rogn for å
unngå at rogna sprekker da dette vil kunne gi grunnlag for soppvekst i biobunnen.
Toppsilen i klekkbakken skal settes på noen dager før antatt klekking.
Etter hvert som klekkingen starter opp er det viktig å lette på rogninnlegget for å se på biobunnen om
det er død yngel der. I enkelte tilfeller kan noe rogn klekke for tidlig, disse individene er ikke
levedyktige men vil komme seg ned i biobunnen og kunne dø. Dette vil gi et stort sopp-problem som
må unngås. Dersom dette observeres må/bør rogna flyttes over til en ny klekkebakke og den gamle
rengjøres.
I utgangspunktet bør man ikke vente for lenge med å renske unna eventuell senklekkende rogn.
Denne rogna er gjerne deforme individ og vil kunne gi økte problemer under tiden frem mot startfôring.
Tidspunkt for oppstart av rensking av uklekket rogn avtales når dette nærmer seg.
Under klekkingen er det viktig at toppsilen holdes noenlunde ren. Rognskall fjernes ved hjelp av hevert
og kost. Dersom dette ikke blir gjort kan man risikere at silen går tett, og at yngel blir sugd fast på
overløpsflaten i silen. Under selve hovedklekkingen må dette også gjøres på kveldstid.

Røkting etter klekking og frem mot startfôring:

Etter at all uklekket rogn er plukket opp løftes rognlokket av slik at man kommer til innlegget hvor
yngelen ligger. Yngelen skal i utgangspunktet ligge mest mulig i ro for å fordøye plommesekken. For
mye stress i denne peioden kan føre til plommesekkavsnøring eller at fisken bruker for mye energi på
bevegelse i forhold til vekst. Toppsilen har gjort sin oppgave under klekking og skal ikke settes tilbake.
Uavhengig av dette skal død yngel tas opp daglig dersom annet ikke er avtalt.
Dette gjøres ved å bruke egne pinsetter som har smal spiss tilpasset åpningen i klekkesubstratet eller
ved bruk av hevert.
Eventuelle deforme individ tas ut med hevert. Deforme individ ses som fisk med skader i rygg / hode /
tvillinger eller forstørret plommesekk. Disse tas ut så tidlig som mulig, dersom de ikke tas ut vil de dø
og kunne gi sopp-problemer. Uttak av deformiteter er også en prosess i å kvalitetssikre sluttproduktet
slik at ikke deformiteter når kunden.
Etter hvert som yngelen blir mer aktiv må oksygenverdiene følges opp. Mål oksygen og juster opp
vannmengden etter målte verdier. Oksygenverdiene skal aldri under 80% eller over 100 % på karnivå.

Tidspunkt for utlegging til startfôring:

Teorien tilsier en døgngradssum på rundt 500 DGR (Dager X temperatur) fra klekking til fisken er
startfôringsklar. DGR summen skal følges opp men det viktigste er det visuelle bildet man ser på
bakkenivå / yngel. En startfôringsklar yngel er mere aktiv og ved å bruke hevertslangen skal man ikke
kunne se plommesekk igjen på fisken. Når denne er brukt helt opp må fisken legges ut til startfôring.

Utlegging av yngel:

Etter at tidspunkt for oppbrukt plommesekk er funnet skal yngelen legges ut umiddelbart. Karene skal
klargjøres med samme temperatur som det er på klekkerivannet for å gi fisken en jevn overgang til nytt
miljø.

Uønsket adferd på yngel i klekkeriet:

Dersom yngelen begynner å oppføre seg atypisk eller man ser at dødeligheten øker uten synlig
forklaring skal det tas ut fisk for mikroskopiering. Costia kan føre til store problemer på karnivå, et
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costiaangrep på liten yngel vil fortone seg verre på en liten fisk kontra en større på grunn av overflaten
til fisken.
Ved mistanke om parasitter eller forverret karmiljø på grunn av sopp skal det iverksettes en
formalinbehandling så snart som mulig.

Strømbrudd:

Ved strømbrudd vil trykkøkningspumpe stoppe en periode og det vil komme luft inn via nivåvippeboks i hall
C. Dette vil føre til at det kommer en god del luft på skapene når trykkøkningpumpen starter. Alle skuffene
med yngel må derfor ristes for å fjerne luft. Må gjøres uten at yngelen står i fare for å ramle ut. Det er
spessielt i de 4 øverste skuffene at det er luft men hele skapet skal tas.

5. Registrering:

All død rogn / yngel skal registreres på egne skjema og føres i Fish Talk.

Daglige og ukentlige sjekkpunkter registreres i skjema for klekkeri.

Et hvert form for avvik tilknyttet instruksen skal rapporteres umiddelbart.
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Sanering av fisk
Tittel Sanering av fisk Avdeling Sortering/Vaksinering

Opprettet 10.03.2016 Type Instruks

Dokumentnummer SF-P-545 Sist revidert 26.02.2020

Revisjonsnummer 05 Sist revidert av Geir Roald Sagnes.

Godkjent av Jon Meisfjord Kategori prosedyrer

1.0 Hensikt:

Hensikten med prosedyren er å beskrive fremgangsmåten for å få en velferdsmessig god metode for
avliving av fisk og sikre god kvalitet på gjenværende fisk.

2.0 Ansvar:

Alle ansatte som skal arbeide med operasjoner som omhandler sanering / avliving av fisk ved Sisomar AS
har ansvar for å etterfølge denne prosedyren.

3.0 Beskrivelse:

Under produksjon av smolt i et settefiskanlegg oppstår situasjoner hvor vi må avlive fisk gjennom hele
produksjonssyklusen. Noe av destruksjonen som foretas ved Sisomar er et ledd i å sikre at fisk som ikke
har de biologiske og fysiologiske forutsetninger for et liv på sjø ikke når ut til kunden. Sanering vil således
være et ledd i Sisomars kvalitetssikrings system som skal sikre at ikke ukurant produkt når kunden.
Dette kan være gjennom følgende:

Uttak av fisk til prøveuttak
Uttak av svimere ved røkting
Utkast ved vaksinering
Planlagt uttak av små indvid
Uttak av deformiteter i klekkeri og i vaksinering
Dverghanner

En hver avliving av fisk skal være fiskevelferdsmessig god, dette vil si at fisken ikke skal lide unødvendig
stress eller smerte under arbeidet.

3.1 Generelt:

Ved avliving av fisk skal fisken bedøves med høy konsentrasjon av Benzoak inntil den er død. 
I et prøveuttak eller ved uttak av svimere fra kar hvor man eventuelt bruker kortere tid skal fisken bedøves
og nakken knekkes dersom tiden er begrenset.

3.2 Gjennomføring:

Uttak av fisk til prøvetaking:
Fisken bedøves inntil den er innsovet, nakken knekkes eller fisken bløgges.
Det er ikke tillatt å arbeide videre med fisk før den er død enten gjennom bedøvelse, bløgging eller
kutting av nakke.
Uttak av svimere ved røkting:
Fisken bedøves inntil den er innsovnet, nakken knekkes
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Utkast ved vaksinering:
Fisk som tas ut på grunn av avvik skal has i egne stamper fyllt med vann + høy konsentrasjon av
Benzoak.
Konsentrasjonen skal være så høy at fisken er død i løpet av 60 sekunder.
Juster styrken på bedøvelsen etter observasjoner i stampen.
Planlagt uttak av små individ:
Fisk som skal saneres sorteres frem til egen vannavskiller.
I vannavskilleres tas vannet vekk og fisken føres over i eget bedøvelseskar med høy konsentrasjon av
Benzoak.
Konsentrasjonen av Benzoak overvåkes nøye, fisken skal være sovnet inn innen 60 sekunder.

 

4.0 Regsistrering:

All dødfisk, enten gjennom det er gjennom uttak av fisk til prøveuttak, uttak av svimere, utkast ved
vaksinering eller planlagt uttak av små individ skal registreres med dato, antall, årsak med mer i Mercatus.

Alle avvik i prosedyre eller ved gjennomføring av arbeidet skal avviksbehandles.
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Slusing til avdelinger
Tittel Slusing til avdelinger Avdeling Drift

Opprettet 22.02.2011 Type Instruks

Dokumentnummer SF-P-540 Sist revidert 19.02.2020

Revisjonsnummer 06 Sist revidert av Nils Jøstensen

Godkjent av Geir Roald Sagnes. Kategori prosedyrer

 

 

HENSIKT1.

å beskrive teorien bak slusing til og fra avdelinger.

2.0 ANSVAR

Ansvaret for gjennomføringen ligger hos alle de ansatte ved anlegget. Driftsleder har ansvar for å påse at prosedyren blir
fulgt.

3.0 BESKRIVELSE

Slusene i anlegget er bygget opp forskjellig men har flere likhetstrekk som blir sammenfattet her. Dette være seg mobile /
faste sluser eller nødsluser i forbindelse med eventuelt sykdomsutbrudd.

3.1 GENERELT

Før arbeide i en avdeling skal det sikres at man ikke drar med seg bakterier / virus fra andre avdelinger inn til den
respektive avdelingen man skal jobbe i.
Dette gjøres ved å ta av skotøy og ytterklær på ”skitten” side og desinfisere hender og ustyr før man går inn i avdelingen.
Dette skal gjennomføres alle steder hvor bedriften har lagt opp til dette, avvik fra dette skal ikke forekomme. Spesielt viktig
er dette ved trafikk mellom ulike generasjoner og ulike rogninnlegg.

GJENNOMFØRING

Fast installerte sluser:
Før inngang til en avdeling skal skotøy og ytterklær tas av og henges på ”skitten” side i slusen. Hender og eventuelt utstyr
som tas med inn i avdelingen desinfiseres før man går inn i barfotsonen i slusen.
I barfotsonen skal det henge klær for bruk i den respektive avdelingen. Ta på egnede klær og gå over til avdelingens side
hvor fottøy tas på.

Etter endt arbeid i avdelingen gjennomføres samme prosedyren ved utgang fra slusen. Desinfiser hender og utstyr, ta av
skotøy på avdelingens side, ta av arbeidsklær og heng i barfotsonen.
Ta på skotøy og klær på ”skitten side”.
Desinfiser hender på nytt.
 

Mobile sluser:
Unntaksvis kan det forekomme tilfeller hvor det trengs slusing ved enkeltkar inne eller ute. Når det er behov for dette vil det
bli satt opp sluser med desinfisering, klær og fottøy som skal brukes ved arbeid på det respektive karet.
Når det er behov for slusing ved enkeltkar vil dette bli tatt opp i lunch, driftsmøter eller andre fora slik at alle blir informert og
får beskjed om hvorfor og hvordan slusingen skal gjennomføres.
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Slusing skal gjennomføres på følgende steder:

Hall A

Hall B

Hall C

Hall D

Hall E

Hall F

Hall G

Klekkeri

- Ensilasjehus og sekundærsikring (kun fot og hånd-desinfisering)

Vedlikehold/renhold

Alle sluser skal holdes ryddig og rene. Ansvarlig for dette er personen som er dildelt ansvarlig for avdelingen eller området.
Denne personen er også ansvarlig for at det til en hver tid er desinfiseringsvæske i dispensere (Hånddesinf 700ml 85%
Softgel bag in box Antibac) og at de er i funksjonell stand. Avdelingsansvarlig må også påse at arbeidstøy i slusen blir
skiftet ut ved bytte av generasjon fisk. Golv vaskes med Bozo grønnsåpe. Dosering etter anvisning. Vask og speil sprayes
med Jiff universal og rørkes med papir.

 

 

Et hvert form for avvik tilknyttet prosedyren skal rapporteres umiddelbart.

 

4.0 REFERANSER
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Driftsinstruks
Tittel Driftsinstruks Avdeling Drift

Opprettet 23.01.2015 Type Instruks

Dokumentnummer SF-I-551 Sist revidert 22.01.2020

Revisjonsnummer 05 Sist revidert av Geir Roald Sagnes.

Godkjent av Jon Meisfjord Kategori Hall. A, B, C, D, E, F, G

DRIFTSINSTRUKS AVDELINGSANSVARLIG

Som avdelingsansvarlig ved Sisomar AS har du ansvaret for å få til en optimal produksjon av kvalitetsfisk i
henhold til fastlagte produksjonsmål.
I dette ligger oppfølging av daglige, ukentlige og månedlige rutiner ved din respektive avdeling.
Nærmere beskrivelse av disse oppgavene ligger vedlagt i dette dokumentet.

Rapportering:

Alle avvik rapporteres inn til bedriftens IK system v/Nils Jøstensen.
Annen rapportering går til nærmeste overordnede Formann Drift Geir Roald Sagnes eller Daglig Leder Jon
Meisfjord.

Stillingsbeskrivelse:

Oppgavene tilknyttet daglig og ukentlig drift skal du søke å ivareta etter vedlagte liste samt driftsinstruks for
respektiv avdeling.
Månedlige oppgaver vil bli opplyst gjennom bedriftens IK system direkte eller gjennom fastlagte driftsmøter
en gang i uken.

Eventuelle tiltak som bør gjennomføres for å få til optimal drift, eksempelvis sortering, flytting, endring av
fôrtype med mer skal tas opp umiddelbart med overordnet eller under ukentlig driftsmøte for å få satt fokus
på oppgaven.

Alle avvik skal rapporteres inn til bedriftens IK system gjennom rutinene som er lagt.
Eventuelle avvik som kan forhindre oppnåelse av produksjonsmål i hallen (svimere, forøket dødelighet og
lignende) skal rapporteres umiddelbart til overordnet.

Som avdelingssvarlig plikter du å få utbedret enkle feil og mangler i din respektive avdeling.
Dersom oppgaven er utenfor ditt fagfelt skal den rapporteres inn til overordnet som sørger for videre
oppfølging.

Alle tiltak du mener vil ha en positiv effekt for ansatte eller fiskens velferd skal tas opp i egnede fora
(driftsmøte eller andre arrangement med alle ansatte til stede) for å få satt fokus på dette.
For å sikre at du får nok støtte til en optimal drift av avdelingen skal arbeidsgiver sørge for å legge til rette
for kursing, bedriftsbesøk på andre anlegg og andre tiltak for å sikre at du er mest mulig rustet til å
gjennomføre en god jobb.
For at dette skal fungere må du melde inn eventuelle behov for slike tiltak.

 

ARBEIDSOPPGAVER HALL/AVDELING:
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Daglig:

Sjekk av appetitt, fôr og fôring
Kontroll og opptak dødfisk / svimere
Renhold i avdeling
Justering av strøm, oksygen, salinitet
Sjekk av fôrlager, siloer og automater
Gjennomføre daglige registreringer på teknisk rom/pls i driftshall.
Avviksbehandling i henhold til bedriftens IK system

Justering av appetitt, dødfiskopptak, justering av salinitet og oksygen, daglige registreringer og
avviksbehandling journalføres i driftsperm.

Ukentlig:

Kalibrering/sjekk av oksygensonder
Vask av vekslere ved behov
Sjekk av filter
Slitasjevurdering
Rapportering til driftsmøte om status i hall, utfordringer, forbedrende tiltak, ønsker og krav til egen
avdeling.

Kalibrering av oksygen, vask av vekslere og slitasjeverdier journalføres i driftsperm.

Månedlig:

Rapportere månedlig forbruk av fôr til Formann Drift.
Gjennomføre oppgaver tildelt gjennom årsplan.
Månedlige oppgaver blir presentert i driftsmøte eller direkte via mail fra IK systemet.
 

Avviksbehandling:

Alle avvik som oppdages rapporteres umiddelbart inn til bedriftens IK system.
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Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål
Soknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)). Soknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-,
miljø- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i landbaserte anlegg.
Ferdig utfylt skjema sendes fylkeskommunen i det fylket det søkes i (Addresse se veileder) Søker har ansvar for å påse at fullstendige
opplysninger er gitt. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, forurensnings-, naturvern-, frilufts- og havne- og farvannsloven.
Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens§ 13, er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens§ 13. Ufullstendige søknader vil
forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søkeren. Til rettledning ved utfylling vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes
skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret§§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også
av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente ele samme opplysningene. Opplysninger omeventuell samordning kan fås ved
henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75007500, eller hos Fiskeridirektoratet på telefon 03495

.1. Generelle opplysninger

1.1 Søker:

Sisomar AS
1.1.1 Telefonnummer
75 69 73 00
1.1.4 Postadresse

1.1.2 Mobiltelefon
4814 90 60
1.1.5 E-post adresse
Jon. meisfjord@sisomar.no

1.1.3Faks
75 69 73 01
1.1.6 Organisasjon. eller personnummer.
987 520 507

1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (kontaktperson):

Jon Meisfjord

1.2.1Telefonnummer
75 69 73 00

1.2.2 Mobiltelefon
48 14 90 60

1.2.3 E-post adresse
Jon.meisford sisomar.no

1.3 Soknaden gjelder lokalitet i

1.3,1 Fis keridirektoratets region
Nordland
1.3.4 Lokalitetsnavn
Trollbukta

1.3.6 Gardsnummer/bruksnummer (g.nr./b.nr.)

gnr 57 brn 1 og gnr 56 brn 22

1.3.2 Fylke
Nordland

1.3.3 Kommune
Sørfold

1.3.5 Lokalitetsnummer(hvis tildelt)
11264
1.3.7 Geografiske koordinater

1.4 Vannkilde(r)Vassdragsnr, 166 4A

N 67 o 21 , 20 ' 1 5 ° 35  ,  560 '

Vassdragsnavn, StraumvassdragetNavnpå vannkilde(r) ,:Straumvatnet

2. Planstatus, arealbruk og vannressurs

2.1. Planer og vernevedtak:
Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven ?  Ja

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven ?

Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven ?

Lua

La

J Nei

]  Nei

J Ne

[] Foreligger ikke plan

D Foreligger ikke vernetiltak

D Foreligger ikke vernetiltak

2.2. Arealbruk  -  arealinteresser (Ved behov bruk pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg)

Behovet for søknaden: Sisomar ønsker å utvide produksjonen for å dekke stadig økende etterspørsel av laksesmolt.

Annen bruk/andre interesser i området: Straumvatnet har også to andre vannuttak: Elkem Salten Verk og Sørfold kommune.
Det foregår fiske i elva fra Straumvatnet til sjøen.

Alternativ bruk av området: Tiltaket er i henhold til vedtatt kommuneplan, der arealene ved Trollbukta er regulert
til næringsformål. Det skal ellers ikke etableres noen nye anlegg som går på tvers av kommuneplanens arealdel.

Verneinteresser ut over pkt. 2.1: Det er etter søkers kjennskap ingen verneinteresser som blir påvirket av utbyggingen.

2.3 Konsekvensutredning

Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven? [lJa

2.4 Vannressurs
Er regulering og vannuttak som søknaden krever, behandlet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ?
]  Ja t Net

] Nei



Oppgi art: Laks

3. Søknaden gjelder

3.1 Art

Latinsk navn:Salmo salar

3.2.1 O Ny akvakulturtillatelse

Omsøkt størrelse:

3.3.1 Fisk sett flere kryss om nødvendig

3.2 Hva søknaden gjelder

3.2.2 [] Endring av storrelse

Omsokt endring 3 000 000 stk

Størrelse etter endring:12 000 000 stk
Tillatelsesnummer: NSF 2

3.3 Type akvakulturtillatelse

3.2.3  ]  Annen endring:

Ny produksjonsavdeling

3.3.2 Krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder

 Stamfisk

 Klekkeri

 Ynge/anlegg

a Settefisk

 Matfisk

 Fiskepark/ /"put and take"

 Annet

 Stamdyranlegg

 Klekkeri

 Yngelanlegg

 Vekstanlegg

 Annet

3.4 Spesielle opplysninger vedr. det planlagte driftsopplegget

Se vedlegg 10 for utfyllende opplysninger.

3.5 Opplysninger om anlegget

]  Anleggsskisse med inntegning av inntaks- og utslippsledninger samt eventuelle kabler i sjø

Se vedlegg 4

3.6 Supplerende opplysninger

Se vedlegg 10 for utfyllende opplysninger.



4.1.1Ferskvann

Navn på vannkilde:...Straumvannet...
Er vassdraget vernet?

4. Hensyn til
vannressurs, folkehelse, smittevern, dyrehelse og miljø

4.1 Hensyn til vannressurs

4.1.2 Sjøvann:
Navn på inntaksområde: Trollbukta
Spesifikasjon av inngrep ved inntak:

D Ja

Vannforbruk ved nonnaldritt:96 m3/min

Minimum vannforbruk...

Maksimum vannforbruk:96 m3/min

Er det en reservevannkilde?
Er det bygget fiskesperre?
Er det oppgang av anadrom fisk i vassdr

aget?  ]  va [] Ne
Behandling av inntaksvann:?
Resirkulering av vannet?
Oksygenering av vannet?

]  Nei

m3/min

[a  ] Net

[]a Net

Behandling av inntaksvann?
Resirkulering av vann?

v a
D Ja

 Nei
]  Ne

la [we
[a J Ne

a  [] Ne

Spesifikasjon av inngrep ved inntak:

Ingen nye inngrep i inntaket. Inntaket er konsesjonsbehandlet av NVE. Se
vedlegg 11 for opplysninger om avtale med det lokale kraftverket ang vannkilden.

4.2 Hensyn til folkehelse, ekstern forurensning (ved produksjon til konsum)

4.2.1Avstand fra vanninntaktil utslipp av kloakk eller fra landbruk, industri o.l.

Ferskvannsinntaket ligger i en kommunal drikkevannskilde og har ikke utslipp fra landbruk, industri eller kloakk. På
grunn av oppgang av anadrom fisk i ferskvannskilden UV-behandles alt vann som tas inn til anlegget.
Sjøvannsinntaket ligger i Trollbukta, et område hvor det også er utslipp av mekanisk renset kloakk (ca 900 pe) og
utslipp fra settefiskanlegget. Sjøvannsinntaket er ca 650 m fra kloakkutslippet og ca 900m fra anleggets eget
utslipp. Sjøvannsinntaket ligger på 5 m dyp og har stabil temperatur (5°C) og salinitet (31  %%) gjennom vinteren.
Høy temperatur og salinitet tyder på at dette vannet kommer fra dypere områder lenger ut i fjorden. Årsaken til
dette er mest sannsynlig at det dannes en kompensasjonsstrøm for å fylle etter alt vannet elva "drar" med seg når
den skaper en vannstrøm utover.

4.3 Hensyn til smittevern og fiskehelse

4.3.1Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag innenfor en avstand i sjø på 5km.

Stedsnavn og type virksomhet(er) eller lakseførende vassdrag:Det er ikke andre akvakulturlokaliteter innenfor 5 km.
Det er et lakseførende vassdrag, Lakselva, på 2,3 km avstand fra det nåværende utløpet til settefiskanlegget.
Lakselva (Valljordet) har kun gytebestand av laks, og ingen bestander av sjøørret og sjørøye. (Kilde:
Lakseregisteret).

4.3.2 Akvakulturrelaterte virksomheter eller stasjonære fiskeforekomster i ferskvannskilden:

Utløpet av Straumvassdraget ligger ca 1 km fra utløpet til settefiskanlegget. I dette vassdraget er bestanden av laks
oppgitt til å være meget liten, mens bestandene av sjøørret og sjørøya er oppgitt å være henholdsvis redusert og
hensynskrevende (Kilde: Lakseregisteret). Det er ikke akvakulturvirksomhet i ferskvannskilden.



Til sjø a [ Ne

4.4 Hensyn til miljø

4.4.1 Utslipp til resipient

Til  ferskvann [la Ne

Dybde til bunn: 2 meter Mengde antatt uslipp:

Avløpet går ut i bukten 300 meter fra land og slippes ut
på dyp 2 m under LL. Avløpet er renset etter krav om
50% reduksjon i SS.

Dybde til bunn m Mengde antatt utslipp:

Planlagt rensing D Ja D Nei

Planlagt rensing J a  [ Ne

t ferskvann
Er det gjennomført en klassifiseringavmiljøkvaliteten i ferskvann?

4.4.2 Miljøtilstand

Miljøundersøkelser
Er delgjennomført en undersøkelseavbiologisk mangfold m.m.?

[8JJa Kommunal drikkevannskilde  Nei

Ved utslipp til sjø

Vannutskiftingsstrøm:

l e  [] Ne

4.4.3 Strømmåling

Ved utslipp til ferskvann:
Spredningsstrøm: Bunnstrøm:

Er det gjennomført andre målinger? D Ja  Nei
mlsek

4.4.4 Planlagt årlig produksjon

12 000 000 stk sjødyktig smolt

2,5 mlsek m/sek

4.4.5 Forventet forforbruk? 2200 tonn

4.5 Supplerende opplysninger

An &ende vannforbruk. Se vedle 10- rodusk'ons lan.

Sisomar skal til enhver tid bruke nok vann til 2 sikre god vannkvalitet med hensyn til hydraulikk og CO-verdier i
henhold til driftsforskriftene og IK systemet. Det planlegges oppstart installasjon av karintern CO2 lufting på alle kar
større enn 06 meter høsten 2020 etter en test av 3 ulike teknologier for å sikre optimal teknologi opp mot stripping
av CO2 og biosikkerhet (rengjøring under drift/minimal spredning av partikler i driftsvann).

5. Supplerende opplysninger

6.1.1 [8]Kvittering for betalt gebyr

6.1.3 Kartutsnitt og anleggsskisse

[] Arealplankart

Annen akvakulturrelaterte virksomheter mm

Kabler, vannledninger o.l. i området

Anlegget avmerket

6. Vedlegg

6.1 Til alle søknader

6.1.2 ] Strom maling

] N-5 serie
(M =1: 5 000)

• Vanninntak til anlegget

• Utslipp fra anlegget

]  Anleggsskisse  (ca 1 : 1 000)



6.1.4 ] Beredskapsplan  (jf. Mattilsynets
etableringsforskrift)

6.1.7. ] IK-system  (if. Mattilsynets
etableringsforskrift)

6.2.1 Resultater fra miljøundersøkelser

Ved utslipp til sjø

Vedlegg 9 B og C undersøkelse

• Utslipp fra kloakk, landbruk
industri o.I.

Anlegget avmerket

6.1.5  [_]  Konsekvensutredning

6.1.8.] Hydraulisk kapasitet og
produksjonsplan  (jf. Mattilsynets
etableringsforskrift) Se vedlegg 10..

6.2 Andre aktuelle vedlegg

Ved utslipp til ferskvann

 

6.1.6 ] NVE-vedlegg  (Erklæring fra NVE
om at søknaden ikke krever
konsesjonsbehandling eller kopi av
vassdragskonsesjon)

Miljøundersøkelse

Undersøkelse av biologiske mangfoldet
m.m.

 

6.3 Andre vedlegg
(spesifiseres)

Vedlegg 1: Kvittering for betalt gebyr

Vedlegg 2: Strømmåling

a) Strømmåling 2014
b) Strømmåling 2009

Vedlegg 3 Kart

a) Arealplan med anlegg, utslippsledning  ,  sjvannsinntak og ferskvannstilførsel
b) Vanninntak og avløp
c) Reguleringsplan kart med Hall H

Vedlegg 4: Anleggsskisse med ny avdeling Hall H

Vedlegg 5: NVE  -  konsesjon

Vedlegg 6 Fylkesmann i Nordland

a) Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven
b) Tillatelse etter forurensingsloven

Vedlegg 7: Beredskapsplaner

Vedlegg 8: IK  -  akvakultur dokumentasjon

Vedlegg 9: Miljøundersøkelser
a) B  -  undersøkelse
b) C  -  Undersøkelse

Vedlegg 1O:Notat Opplysninger om utvidelse av produksjonen
Vedlegg 11  :  Avtale om disponering av vannressurser Røirvatnkraftverk

Sørfold 07.02.2020

J eisfjor
Daglig leder



Fra: nils@sisomar.no 
Sendt: mandag 17. februar 2020 10:25 
Til: Stian Flengstad 
Emne: Koordinater for ferskvannsinntak og sjøvannsinntak Sisomar 
 
Hei Stian 
 
Oversender koordinater for ferskvannsinntak og sjøvannsinntak som etterspurt. Koordinatene er 
oppgitt i EU89,UTM-sone 33.  
Pumpestasjon 1 ligger på nordsiden av Straumvatn og pumpestasjon 2 ligger på sørsiden og lengre 
øst i Straumvatn.  
Sisomar henter sjøvann fra samme inntak som Elkem.  
 
Koordinater for ferskvannsinntak: 
Pumpestasjon 1. Uttak 1 (Grunt inntak) 

NORD 7470126.1 

ØST 525840.58 

Pumpestasjon 1. Uttak 2 (Dypt inntak) 

NORD 7470099.07 

ØST 525848.51 

 
Pumpestasjon 2. Uttak 1 (Grunt inntak) 

NORD 7469915.44 

ØST 526053.63 

 
Pumpestasjon 2. Uttak 2 (Dypt inntak) 

NORD 7469902.88 

ØST 526072.97 

 
Sjøvannsinntak. Inntak er samme inntak som Elkem Salten 

NORD 7471907.93 

ØST 525459.93 

 
Mvh 
 

 
Nils Jøstensen 
IK- ansvarlig 
Tlf 90 10 21 09 
mailto:nils@sisomar.no 
Se vår brosjyre 

 

mailto:nils@sisomar.no
http://www.visbrosjyre.no/sisomar/MailView/


 



Koordinater for Sisomar AS – Trollbukta.  
 
Midtpunkt for anlegg 
N 67o 21.317  
Ø 15o 35.136 

 
Pumpestasjon 1. Uttak 1 (Grunt inntak)  
N 67o 20.786  
Ø 15o 36.072 

Pumpestasjon 1. Uttak 2 (Dypt inntak) 
N 67o 20.771 
Ø 15o 36.083 

Pumpestasjon 2. Uttak 1 (Grunt inntak) 
N 67o 20.671 
Ø 15o 36.367 

Pumpestasjon 2. Uttak 2 (Dypt inntak) 
N 67o 20.664 
Ø 15o 36.394 

 

Sjøvannsinntak. Inntak er samme inntak som Elkem Salten 
N 67o 21.747  
Ø 15o 35.565 


