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Forord

Marine Harvest Nord, avd Jøkelsmolt har dr e ve t smoltproduksjon i et gjennomstrømn ingsanlegg med
produksjon av ca. 1 mill . smolt / år i Storbukt på Kågen i Skjervøy kommune i over 25 år .

I v annkilden Isbuktvann, Isbuktelva og Perlarsaneselva vassdrag nr. 206,71 kan det ikke tas ut mer
vann enn det dagens produksjon bruker. Marine Harv est Norway AS har ingen mulighet til å utvide
smoltproduksjonen. Tilgjengelig areal i Storbukt begrenser også muligheten for utvidelse.

F or å øke smoltproduksjonen planlegger Marine Harvest Nord å flytte produksjonen og bygge nytt
smoltanlegg basert på resirkuleringsteknologi på S andøra i Skjervøy , hvor man bruker vann fra
Isbuktvann, Isbuktelva og Perlarsaneselva vassdrag nr . 206,71. NVE har 27 .0 2 .20 07 gitt konsesjon til
uttak av 5, 0 m3/ min fra etablert vannkilde . Denne konsesjonen kan i følge NVE benyttes for det
planlagte anlegget på Sandøra. 7.10.2016 ga Troms Fylkelskommune akvakulturtillatelse til lokalitet
Sandøra. Anlegget på Sandøra er planlagt bygd i perioden 2018 - 2020. MHN ønsker nå å bygge et
større anlegg enn først pla nlagt, og søker derfor hermed om økning i gjeldende tillatelse for lokalitet
Sandøra.

Marine Harvest Norway AS Region Nord startet i 2013 opp arbeidet med forarbeid og
for prosjektering av anlegget som d okumentasjonsgrunnlag for søknad om etablering av smoltanlegg
på S andøra med bruk av resirkuleringsteknologi . Yngve Paulsen Konsult AS fikk oppdrag med å
sammenfatte dokumentasjonen og lage søknad for konsesjon etter akvakulturloven .

Skjervøy kommune har parallelt utarbeidet regu leringsplan for området som ble vedtatt 10.03. 2015.

Utenom selve tiltaksbeskrivelsen, bygger skisseprosjektet på rapporter fra :

• Asplan Viak Sør AS - Hydrologisk vurdering av vannkilde
• Yngve Paulsen Konsult AS - Mom B Sandøra
• Strømrapport Sandøra , Akvaplan Niva AS
• COWI AS, forprosjekt og tegninger
• Marine H arvest Nord , produksjonsplaner og økonomis k e vurderinger

Tromsø 8.9.2017

Yngve Paulsen (sign)
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1 Innledning

Marine Harvest Norway AS (MH N ) avd. Sandøra søker om økning av eksisterende
oppdrettskonsesjon fra 2.5 mill smolt til 12 mill smolt og 1800 tonn sjødyktig smoltbiomasse/år .

Reguleringsplan for utbygging av akvakulturanlegg på Sandøra er utarbeidet og godkjent .

Ferskvannskilden er Isbuktvann, Isbuktelva og Perlarsaneselva vassdrag nr. 206,7 hvor Marine
Harvest Norway AS har konsesjon fra NVE til «Uttak av vann fra Isbuktvann, Isbuktelva og
Perlarsaneselva vassdrag nr.206,7 » av 27 .0 2 .20 07 . Vannverket er etablert fram til smoltanlegget i
Storbukt på Kågen . R åvannet skal føres i vannledning over Skattørsundet t il det nye anlegget på
S andøra . NVE har opplyst at eksisterende konsesjon kan overføres til det nye anlegget. Anlegget skal
i tillegg ha eget sjøvannsinntak med renset og UV - desinfisert sjøvann.

Anlegget skal ha eget klekkeri, og blir bygget opp med fire produk s jonsavdelinger – st artfôring,
påvekst 1, 2 og 3 . Alle avdelingene vil bli smittemessig ad skilt. Vannbehandlingsteknologien i
anlegget er basert på resirkulering (RAS) og bruk av ferskvann og sjøvann.

Produksjonen er planlagt m ed 12 millioner smolt pr . år for delt på 5 rogninnlegg , totalt 1800 tonn
levert smoltbiomasse/år. Fôrforbruk e r beregnet til ca. 1972 tonn fôr/år.

Avløpet fra anlegget vil renses med best tilgjengelige teknologi og renset avløpsvann slippes ut i sjø i
Skattørsundet på rundt 10 meters dyp utenfor Sandøra. Resipienten er stor og med gode strømforhold
ved utslippspunktet slik at d en tåler et utslipp i denne størrelsesorden uten at området forurenses.
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1.1 Søkeren

Marine Harvest Norway AS er heleid av Marine Harvest Group AS A som er verdens største
lakse oppdrettsselskap med følgende nøkkeltall :

O ver 16 00 ansatte
D ekker hele verdikjeden fra fôrproduksjon til stamfisk, rogn, smolt, matfisk, foredling og
distribusjon til salg
Marine Harvest har virksomhet fra Flekkefjord i Agder til Kvænangen I Troms. Den norske
produksjonen er d elt i fire geografiske regioner: nord, midt, vest og sør.
Selskapet er en del av Marine Harvest ASA som har virksomhet i 24 land og er notert på
børsen i OSLO.

Det globale hovedkontoret ligger i Bergen.

Søkers Kontaktperson
Anders D. Torrissen

Anders.Torrissen@marineharvest.com

Tlf 402 37 562

mailto:Anders.Torrissen@marineharvest.com


3

Marine Harvest Norway AS

2 Tomt til anlegget

Smoltanlegg etableres på regulert område for akvakultur på Sandøra ved Skjervøy.

Figur 1 ; Oversiktskart
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Figur 2 ; Eksisterende tomt (rød firkant) og I ndustriområde Sandøra (lilla markering).

Smoltanlegget vil bli tilpasset de naturlige omgivelsene på Sandøra og vil i sin helhet bli bygget som
et resirkuleringsanlegg. Tomten er allerede sprengt ut og fylt ut slik at anlegget får nødvend ig areal
tilgjengelig. Smolten skal leveres fra egen kai.

Adkomstveg er bygd og benyttes som adkomst til området.

Figur 3 ; Tomtens pr mai 2017 . Foto Halvard Hansen.

De største brønnbåtene som forutsettes å anløpe ei kai for dette settefiskanlegget vil være under 90 m
lengde og vil trenge minst 7m vanndybde .
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3 Vannkilder

Anlegget vil i hovedsak benytte ferskvann i produksjonen, men vil også i deler av produksjonen legge
til rette for å kunne benytte sjøvann.

3.1 Ferskvann

Vannkilden til smoltanlegget blir Isbuktvann, Isbuktelva og Perlarsaneselva vassdrag nr. 206,7 som
med en felles betegnelse er kalt Doktordalen vannverk som Jøkelsmolt bruker i
gjennomstrømningsanlegget i Storbukt på Kågen i dag. Jøkelsmolt har tillatelse å bruke inntil 5,0
m3/min i produksjonen av smolt i gjennomstrømningsanlegget. Som vist i kapittel 6 er det totale
behovet i det nye anlegget beregnet til 1.25 m3/min.

Vannverket har inntak i Perlarsaneselva på kote 53. Fra inntaksdammen føres vannet i en 500 m lang
Ø 280 PVC ledning til anlegget. For å øke nedslagsfeltet er det lagt en Ø 225 mm overføringsledning
fra Isbuktelva og til Perlarsaneselva, og for å øke magasinkapasiteten er det lagt to Ø 225 mm rør som
fungerer som heverter fra Isbuktvannet og over til et basseng i Isbuktelva. Inntaksledningene i
Isbuktvannet ligger på ca.10m dyp (se figur 4 ).

Figur 4 ; Skisse av Doktordalen Vannverk

Tabell 1 gir en oversikt over rørtyper som er benyttet i vannforsyningen og maksimal vannmengde
som transporteres gjennom rørene ved naturlig selvfall. Maksimal vannmengde er beregnet ved bruk
av Epanet simulering ut fra Darcy - Weisbachs formel og med kvalitetskontroll ved hjelp av Colebrooks
d iagram.
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Tabell 1 ; Benyttede rørtyper og maksimal vannmengde som transporteres gjennom rørene ved naturlig selvfall.

Ledningskode Rørtype Indre
diameter

Fallhøyde Lengde Maksimal
Vannmengde

L1 B Ø 225 PH PN 6 199,4 mm 10 m 600 m 3 m3/min
L1 Ø 225 PH PN 6 199,4 mm 11 m 673 m 3 m3/min
L2 Ø 225 PH PN 6 199,4 mm 34 m 864 m
L3 Ø 225 PH PN 6 199,4 mm 12 m 636 m 4,2 m3/min*
L4 Ø 225 PEH PN 10 184,0 mm 5 m 484 m
L5 Ø 280 PVC PN 6 263,6 mm 44 m 500 m 12 m3/min
* Maksimal vannmengde beregnet for L2, L3 og L4 samlet.

Figur 5 ; Oversiktskart over Doktordalen vannverk med vannledninger og vanninntak

Ved etablering av nytt anlegg på Sandøra vil nødvendig oppgradering av inntakssystem
gjennomføres og vannledningen forlenges fra samlestokken i smoltanlegget i Storbukt og
videreføres i rør over Skattørsundet til Skjervøy. På det nye anlegget vil i tillegg ferskvannet
filtreres og UV behandles for å unngå inntak at virus og bakterier som kan skade fisken.

Produksjon av smolt i over 25 år vannledninger og vanninntak og viser at vannkvaliteten er meget
god for produksjon av laksesmolt med gode driftsresultat over flere år uten problem med
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vannkvaliteten mhp. sur nedbør og tungmetaller. Vannkvaliteten har vært undersøkt, og viser gode
verdier for oppdrett av laks (vedlegg 1) .

3.1.1 Reservekilde Ferskvann

MHN avd Storbukt har i tillegg overenskomst om mulighet til reservevannkilde med Skjervøy
kommune sin vannkilde. Dermed vil ferskvann vil være tilgjengelig selv om anleggets egen
ferskvannskilde skulle falle ut.

3.2 Sjøvann

Anlegget planlegger å ta inn sjøvann via et inntak på ca 40 m dyp (se fig 22) . Alt sjøvann som tas
inn på anlegget vil bli UV behandlet med typegodkjent UV anlegg (godkjenning iht «forskrift om
desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet) og vil monteres og
drif tes iht leverandørs anbefalinger. Det etableres en sjøvannspumpekapasitet med UV behandling
som er tilstrekkelig for buffring av produksjonsvann i deler av produksjonen , varmeveksling og
transport av fisk ut til brønnbåt .
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4 Produksjonsplan

Settefiskanlegg et skal bruke rogn fra avlssystemet i Norge som skal klekkes på anlegget.
Produksjonsplanen tar utgangspunkt i ferdig startfôret yngel. Produksjonsplanen danner grunnlag for
dimensjoneringen av anleggskapasiteter .

Tabell 2 ; Tabell med oversikt over planlagt produksjon på ukesnivå. Tabell en viser sum av alle innlegg. Basert på
erfaringstall fra settefiskproduksjon i MHN har vi forutsatt en dødelighet på 5% fra rogninnlegg til smoltlevering, og
en utsortering av små fisk på 5 % av rogninnlegg.
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Produksjonen er planlagt med 12 millioner smolt , à 150 gram, pr. år fordel t på 5 rogninnlegg .
Alternativt vil smolt med større snittvekt produseres, og da færre antall. Totalt blir det 1800 tonn
smolt som leveres fra anlegget , og et f ô rforbruk som er beregnet til 1972 tonn fôr/år.

Figur 6 ; I nngående Biomasse i anlegget pr uke

Figur 7 ; Ukentlig fôrforbruk i tonn.

Karkapasiteten for anlegget er planlagt til totalt 12 300 m³. Det er planlagt ulike nivå på maksimal
tetthet for de ulike avdelingene i anlegget (se tabell 3).
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5 Anlegget

Figur 8 ; Oversikt over planlagt anleggsutforming slik det framstår på søknadstidspunktet.

Anleggsutformingen slik den framstår på søknadstidspunktet medfører behov for et bygg på opp mot
8 000 m2. Anlegg et planlegges i sin helhet bygd basert på resirkuleringsteknologi (se kap 6 for
prosessbeskrivelse). Produksjonen i anlegge t vil bli fordelt på 4 avdelinger som beskrevet i tabell 2 , i
tillegg kommer eget klekkeri (se oversikt fig 9 ).

Driftsplanen danner grunnlag for kar - og fôr - behov, t abell 2 viser forutsetningene for dimensjonering
av RAS – anleggene i anlegget.

Tabell 3 ; Forutsetning for dimensjonering av RAS - anlegget

Parameter Startfôr
/yngel

PV1 PV2 PV3 Enhet

Karvolum 75 200 9 00 9 00 m3

Samlet karvolum 45 0 1200 54 00 54 00 m3

Maksimal biomassetetthet 2 0 50 65 65 kg fisk/m3

Maks daglig utfôring 3 00 1 2 00 33 00 33 00 Kg/dag

Temperatur 10 - 14 10 - 14 10 - 14 10 - 14 °C

Salinitet 0 - 2 0 - 20 0 - 20 0 - 20 Promille



11

Marine Harvest Norway AS

Figur 9 ; Oversiktsbilde med de ulike avdelinger slik det framstår på søknadstidspunktet. Tegning COWI AS.

5.1 Rømmingssikring

I gjeldende forskrifter og i NS 9416 er det krav om en dobbel sikring med hensyn på rømming av fisk
fra anlegget. I et resirkuleringsanlegg er det ingen direkte kontakt mellom kar og sjø. Avløpet går fra
resirkuleringsanlegget, og da må fisken først ut gjennom sil i karet, og deretter forbi trommel filter i
res irkuleringsanlegget forbi rømmingsbarrierer på avløpsfilter og avløpsrenne med stålgitter.

Anlegget skal bygges under tak, og ved brudd på kar (barriere 1) fanges dette opp av barriere 2,
betongvegg i bygg . Anlegget på Sandøra skal bygges iht krav i NS 9416, med best tilgjengelig e
teknologi og planløsninger, o g blir således meget rømningssikkert .

5.2 Smittebegrensning

Det vil bli etablert sluser for alle avdelinger, noe som vil medføre at alle produksjonsavdelinger er å
anse som smittemessig adsk ilte enheter.

5.3 Fiskekar

Behandlet råvann tilføres fiskekar ene med innløp som skaper strøm i karet. Fiskens velferdsmessige
krav til et godt miljø i karene er avhengig av karenes hydrauliske kapasitet, som er et mål på karenes
selvrensingsevne, dvs. at avfal l som samles på bunnen også skylles til avløp. Hydraulisk kapasitet i
karene er i en funksjon av mengde fisk i karene, karenes volum samt mengde nytt vann i karene.
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Hydraulisk oppholdstid for driftsvannet i karene vil variere gjennom produksjonsfasene, men v il i
hovedsak ligge fra 30 til 5 0 min.

Fiskekarene vil bygges med tanke på god fiskevelf erd og god selvrensingsevne, med fokus på
vannstrøm, slette overflater og gode dødfisk - systemer.

Figur 10 ; Eksempel på a lternative fiskekar

Figur 11 ; Mulig p rinsipp for kar avløp /dødfisksystem
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5.4 Sortering og vaksinering

Det vil bygges eget rom for sortering og vaksinering hvor det installeres en egnet sortering og
vaksineringsmaskin. All fisk som produseres i anlegget vil sorteres og vaksineres mini mum 1 gang før
utsett i sjø. Oppfølging av vaksineringsprosessen vil gjennomføres for å sikre høy fiskevelferd.

5.5 Fôringsanlegg

Fôret skal distribueres fra sentralt fôrlager til avdelingene i et lukket røranlegg. Fordeling i karene
skjer med automater som fylles automatisk med riktig fôr fra sentralt lager, alternativt ved bruk av
luftfôringsanlegg.

Figur 13 ; Skisse av fôrdistribusjon i startfôring - , yngel - og påvekstavdeling – samt fôrlageret.

Figur 12 ; Eksempel på sorterings og vaksineringsmaskin (Maskon).
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5.6 St y ringsystemer

Styrings og overvåkningsanlegget skal formidle informasjon fra tekniske hjelpesystemer og
prosessanlegget til brukerne.

Systemet skal blant annet bidra med:

driftsovervåking av anlegget ved hjelp av nivåsensorer, temperatur målere,
vannmengdemålere, O2sensorer, pH – målere etc.

videreformidling av dataene til sentral database for statistikk og analyse

styring av energianlegg, pumper, filter og fôringsanlegg

Styring av lysanlegg

Figur 14 ; Eksempel på styringssystemer

Alle inn og ut data styres fra en sentral datamaskin. Dersom noen av de overnevnte parametere / utstyr
faller utenfor forhå ndsdefinerte terskelverdier vil en alarm utløses eller en prosess startes / stoppes for
å løse problemet.
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6 Prosessbeskrivelse RAS

Settefiskanlegget vil i sin helhet bli drevet som et resirkuleringsanlegg. Dette innebærer de samme
velferdsmessige kravene til vannkvalitet, tilførsel av oksygen samt akseptable nivåer av
nedbrytningsproduktene CO2 og ammonium (NH4

+) som i et gjennomstrømmingsanlegg.

Det er gjort mye forskning på hva som er akseptable nivåer av CO2 og ammonium (NH4
+) i

produksjonsvann for sett efisk, og anbefalingene er at nivået av CO2 og ammonium i vannet ikke skal
overstige henholdsvis 15 og 2 mg/l i karene (Fivelstad m. fl. 2004, Ulgenes og Kittelsen 2007). Dette
er også nedfelt som veiledende verdier i merknadene til § 22 og 24 i akvakultur driftsforskriften, og
Mattilsynet legger disse størrelsene til grunn som veiledende måleparametere for landbaserte
settefiskanlegg med laksefisk. Tabell 2 viser at disse kriteriene også er lagt til grunn for det planlagte
anlegget på Sandøra. I tillegg til CO2 og ammonium, så skal n itritt - og nitrat - nivåene overvåkes og
holdes innen akseptable nivå . På denne måten ivaretas fiskens velferdsmessige krav til et godt
karmiljø .

Tabell 4 ; Vannkvalitetskriterier lagt til grunn for dimensjonering av RAS systemer

For å holde nitrat og fosfat på fiskevelferdsmessig gode nivå, så må noe nytt vann tilføres RAS
systemene (da disse ikke fjernes i vannbehandlingsprosesser internt i anlegget) . Spedevannstilførsel
dime nsjoneres for 500 l/kg fôr/døgn for å kunne holde nitratnivået på et ufarlig nivå . Mengden nytt
vann i resirkuleringsanlegget er basert på dette bere gnet til 20 l/min i klekkeri, 14 0 l/ min i startfôring -
/ yngelavdeling , 45 0 l/ min i Påvekst 1 og 105 0 l/ min i Påvekst 2 og 3. Totalt vannbehov 271 0 l/ min
(tabell 2) . Dette er vannforbruk for hver avdeling i drift, i tillegg trengs det vann til sortering og
rengjøring.

Tabell 5 ; Vannbehov for maksimal produksjon i hver avdeling (maksimal fôrbelastning og tetthet).

Parameter Krav Målested

O2 80 % metning Ut fra kar

CO2 15 mg/l Ut fra kar

TAN 2 mg/l Ut fra kar

Nitritt - N 0,5 mg/l I kar

Nitrat - N 70 mg/l Ut fra kar

pH 7.0 - 7.3 Inn på kar

Avdeling Vannbehov RAS anlegg

Klekkeri 20 l/min

Startfôring / yngel 104 l/ min

Påvekstavdeling 1 416 l/min

Påvekstavdeling 2 +3 1145 l/min

Totalt 283 0 l/ min



16

Marine Harvest Norway AS

Marine Harvest har tillatelse til å ta ut 5,0 m³/min ferskvann hele året. Vannkilden har dermed god
reservekapasitet i forhold til det aktuelle vannbehovet , samtidig som det er god lagrings kapasitet i
Isbuktvannet.

6.1.1 Flytskjema - Vannets gang gjennom RAS anlegget

Fiskens stoffskifte fører til at det utskilles CO2 og ammonium NH4
+ til vannet i oppdrettskaret,

samtidig som forspill og fi skefeces kan lage forurensing i karet . Flytskjemaet n edenfor viser prinsipielt
hvordan vannet skal renses for å gi et godt miljø til fisken ved å gjenbruke vannet.

Figur 15 ; Flytskjema for RAS anlegg

Fra avløpet i fiskekarene ledes v annet til et mekanisk filter hvor partikler over 60 µm filtreres fra
hovedstrømmen. Vannet kan deretter gå gjennom en bakteriereduserende behandling (UV eller ozon) .
Deretter ledes vannet inn i et biologisk filtersystem, h vor flere prosesser foregår samtidig:

o Tilførsel av oksyge n fra luft.

o Fjerning av ammonium ved nitrifikas jon (omdannes til nitritt og deretter nitrat).

o Fjerning av nedbrytbart organisk stoff

o Delvis avlufting av CO2

Sluttp roduktet fra nitr ifikasjonsprosessen er nitrat ( NO3
-), som e r ufarlig for fisken i de

konsentrasjoner som oppnås i dette resirkuleringsanlegget. Nitrifikasjon sprosessen forbruker oksygen
samtidig som det forbrukes alkalitet (pH senkes) . Oksygenforbruket i biofilteret blir umiddelbart
erstattet av oksygen fra lufta som bobler gjennom biofilteret . For å motvirke et pH fall i vannet tilføres
en bufferløsning for å heve pH og alkalitet. I tillegg til de nitrifiserende bakterier vil det i biofilteret
også være heterotrofe bakterier som bryter ned organisk stoff .

Prosess en skrives forenklet:

Organisk stoff + O2 = CO2 + H2O

Ligningen viser at organisk stoff omsettes til karbondioksid og vann ved forbruk av oksygen. Det
betyr at nedbrytningen av organisk stoff også bidrar til oksygenforbruket i biofilteret, samtidig som
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den ne prosessen i tillegg produserer karbondioksid. Etter biofilteret fjernes CO2 fra vannet og det
tilsettes oksygen før vannet pumpes tilbake til fiskekarene.

Det er meget viktig å redusere tilførselen av organisk materiale til biofilteret. Dette gjøres ved å unngå
overforing og ved at selve oppdrettskaret fungerer godt me d selvrensing slik at fiskefeces og forspill
fjernes raskt og effektivt via avløpet og fører de over et det mekaniske fil teret for rensing.

6.1.2 Mekanisk filter

Fra avløpet i fiskekarene flyter vannet ved hjelp av tyngdekraften til et mekanisk filter hvor partikler
over 60 µm filtreres fra hovedstrømmen.

Trommelfiltrene utgjør den mekaniske renseprosessen i RAS - anlegget, og er første rensetrinn etter at
vannet forlater fiskekarene.

Figur 16 ; Trommelfilter i serie og skisse renseprinsipp. 1. Innløpsvann 2. Filtrering ved gravitasjon gjennom filterduk
3. Trommelrotasjon 4. T ilbakespyling. 5 Slamutløp

Vannet renner inn i trommelen fra forkant av filteret, og filtreres ut gjennom filterduken. Partikler
større enn åpningen i filterduken holdes tilbake i filteret og forlater prosessen via rør til avløp.

På trommelfiltrene kan ben yttes filterduk med lysåpning mellom 20 og 6 0 mikrometer. Spesielt for
startfòringsavdelingen vektlegges lav lysåpning for å optimalisere vannkvaliteten.

Filtrene styres via driftskontrollen. Dersom vannstanden i trommelfilteret blir for høy, vil vannet g å i
overløp via eget arrangement til pumpesumpen.

Instrumenter tilknyttet trommelfilter og spylesystem:

Nivåstav ved innløp til filter

Trykksensor ved pumpene for spylevann

6.1.3 Biofilter

Det er pr nå ikke avgjort om biofilterene på Sandøra anlegget vil bli fixed bed eller moving bed.
Marine Harvest Norway AS har lang erfaring med begge typer biofilter i flere ulike anlegg, pr nå er
det ikke slik at èn av disse peker seg ut som bedre egnet enn den andre.
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6.1.3.1 Dykkede biologiske filtre med fast filtermateriale

Dyk kede biologiske filtre kan oppdeles i 2 hovedtyper alt etter som biofiltermaterialet er fastsittende
eller bevegelig. Dykkede biologiske filtre er aerobe biologiske filtre der det foregår nitrifikasjon samt
omsetning av organisk materiale.

I filtre med fa st biofiltermateriale vil man få en akkumulering av organisk materiale. I dykkede
biologiske filtre med fast filtermateriale får en akkumulering av organisk materiale dels pga. en viss
sedimentasjon og dels ved en vekst av biofilmen. I slike typer filtre e r strømhastigheten relativt
langsom. Ofte benyttes der en strømhastighet på ca. 0,2 - 0,5 meter pr minutt. Ved slike lave
strømhastigheter kan biofilmen vokse kontinuerlig, og det er nødvendig å rense biofilmen av
filtermaterialet med jevne mellomrom både fo r å opprettholde en god nitrifikasjon og for å hindre at
det oppstår anaerobe soner i lokalt i filtrene (Pers. med Atli Gregersen, Hiddenfjord, Færøyene).

Ved regelmessig rengjøring av filtrene reduseres mengden av tilbakeholdt organisk materiale . Derfor
er det viktig å dimensjonere slike filtre med henblikk på å opprettholde en god forsyning av oksygen
til alle deler av filtret. Gasslom mer og tap av biomasse er normalt ikke noe problem ved bruk av
dykkede filtre med fast materiale.

Som fast filtermaterial e i dykkede biologiske filtre benyttes ofte samme materiale som i rislefiltre.
Alternativt benyttes samme type materiale som i dykkede biologiske filtre hvor filtermaterialet er i
bevegelse. Ved å holde det bevegelige materiale i ro vokser biofilmen som på helt fast materiale og
dermed kan organisk stoff akkumuleres. Denne typen biologisk filter kalles et ”fixed bed” filter.

Figur 17 ; Eksempel på fixed bed biofilter

De dykkede biologiske filtrenes nitrifikasjonseffektivitet er som for de andre typene også avhengig av
temperatur, pH, alkalitet og salinitet. Undersøkelser foretatt av DHI (Dansk Hydraulisk Instititut) og
DIFTA (Dansk Institut for Fiskeri Teknologi og Akv akultur) har vist at det under optimale forhold kan
omsettes ca. 1 g N pr m2 filter materiale pr døgn i både dykkede biologiske filtre og i rislefiltre.
Nitrifikasjonskapasiteten vil være lavere ved lav temperatur, lav pH, saltvann og hvis heterotrofe
bakt erier får lov til at dominere filtret. Ved å bruke dykkede biologiske filtre med fast filtermateriale
kan organisk materiale fjernes helt fra vannsystemet. Hvis ikke organisk materiale blir fjernet fra
vannfasen etter filtrene må den tynnes ut av vannsyste met med økt vannutskiftning. Resirkulerte
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anlegg som benytter dykkede biologiske filtre med fast filtermateriale kan derfor fungere med lavere
vannutskiftning enn tilsvarende anlegg som bare benytter rislefiltre eller en kombinasjon av rislefiltre
og dykke de biologiske filtre med bevegelig materiale.

6.1.3.2 Moving bed biofilter

Moving bed biofilter har samme hensikt som fixed bed biofilter, forskjellen ligger i at moving bed
biofilter hele tiden er i bevegelse. Dermed vil ikke or ganisk materiale akkumuleres i biofilteret .

6.1.4 pH kontroll

Nitrifikasjonsprosessen medfører at pH i driftsvannet senkes, og må dermed kontrolleres med tilførsel
av buffer. pH og alkalitetskontroll gjøres i automatiserte prosesser . Buffring av vannet vil bli gjort
med bruk av bufferløsn inger som er testet i Marine Harvest anlegg over tid (lut , hydratkalk,
natriumbikarbonat og natriumkarbonat er aktuelle stoff ).

Når buffer doseres, vil likevekten mellom CO2 og CO3 (alkalitet) forskyves ved at CO2 omdannes til
CO3. Alkalitet (bufferevne) er svært viktig for den biologiske renseprosessen skal fungere
tilfredsstillende. De nitrifiserende bakteriene er avhengige av alkalitet som karbonkilde for organisk
vekst. Om alkaliteten blir for lav vil nitrifika sjonen hemmes . I tillegg til å tilføre alk alitet, sørger
bufferen for at pH øker.

Doseringspumpene for buffer vil styres av driftskontrollen og benytter informasjo n fra pH sensorene i
driftsvannet . Når pH er lav, doseres lut inn slik at pH stiger. Doseringsmengde og settpunktverdier
defineres i d riftskontrollen.

6.1.5 Sirkulasjonspumper

Distribusjonen av vann til karene i avdelingene skjer ved ringledning fo r å ha likt trykk til alle kar, og
v anntilførselen reguleres med ventiler på hvert kar.

Figur 18 ; Eksempel på i nternt vannsystem med tørroppstilte pumper og lukkede rørsystem.

Avhengig av løftehøyde og ønsket kapasitet og egenskaper blir det anvendt forskjellige pumpetyper.
Sentrifugalpumper benyttes ved større løftehøyde og kan monteres tørt med en sugeside ned til
pumpe sumpen, eller tørt på samme nivå som bunnen i en oppdelt pumpesump med vann i den ene side
og pumper på den andre siden.

For å opprettholde nødvendig sirkulasjonsmengde ved service og vedlikehold på en pumpe, installeres
sirkulasjonspumpene med inntil 50 % redundans, 2 i drift, 1 stand - by. Alternativt 100 % redundans, 1
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drift, 1 stand - by. For hver sirkulasjonspumpe monteres tilbakeslagsventiler som hindrer at vann
til bakeføres til prosessanlegget. Sirkulasjonspumpene styres via driftskontrollen og
frekvenso mformere.

6.1.6 Oksygenering

Hvert fiskekar tilføres oksygen fra oksygeneringssystemet . N ødoksygen tilføres via diffusorslanger til
samtlige fiskekar. Hele prosessen overvåkes og styres via et sentralisert driftskontrollsystem.
Tilsetning av oksygen foregå r og så ved at luftingsutstyr som i tillegg til å avgasse CO2 også tilføre r
oksygen til vannfasen.

Tilsetning av rent oksygen kan enten skje ved enkel innblåsing direkte i produksjonskaret, eller under
trykk i forskjellige systemer. Ved direkte innblåsing av ok sygen i produksjonskar vil det avhengig av
dybde og boblestørrelse, kun innløses 10 - 20% av den tilførte mengden oksygen. Fordi oksygen er
relativt kostbart er direkte innblåsing ikke særl ig kostnadseffektiv og blir bare anvendt i nødsfall.

Figur 19 ; Eksempel på u tstyr for oksygentilsetting Oksygenkjegle og oksygengeneratorer

Ved å tilsette oksygen til vann som er under trykk kan en langt høyere andel O2 innløses. Ved
tilsetning av oksygen under et overtrykk på 0,7 - 1,0 bar o vertrykk, som normalt benyttes, kan nesten
100 % av den tilsatte oksygenmengden innløses, og oksygenkonsentrasjoner på opptil 20 - 25 mg/l kan
lett oppnås. Nødvendig trykk skapes av trykkpumper som pumper trykket tilsvarende 7 - 10 meter
vannsøyle.
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6.1.7 Energianl egg

Figur 20 ; Prinsippskisse energianlegg

Energianlegget overfører energi fra avløpsvann til nytt råvann, i tillegg til å varme opp prosessvannet
til ønsket temperatur. Utskiftning av avløpsvann og tilsetting av nytt råvann gjøres i pumpesumpen.

Avløpspumpen ved energianlegget fører vann ut av pumpesumpen på de ulike RAS og inn i
avløpsveksleren. Med mengdestyring sikres det at like mye vann tilføres prosessen som forlater den.
Det installeres en varmepumpe som kompenserer for varmetap i prosessen og ineffektivitet i
varmeveksleren og som hever temperaturen ytterligere ved behov.

Energianlegget er beregnet for å gi inntil vann inntil 16 °C på Startfôring og yngelavdeling, samt inntil
14 °C for de store påvekstavdelingene.

Energianlegget styres og overvåkes via driftskontrollen. Varme - pumpene har en intern regulering.
Vannmengden inn og ut av RAS - anlegget styres direkte mot mengdemålere. Målet er å oppnå lik
mengde vann inn og ut av anlegget. I tillegg blir vannmengden justert etter nivå i pumpesump . Dette
sikrer korrekt utskiftningsmengde og stabilt vannivå i pumpesump.

Temperaturen på råvannet til RAS - anlegget reguleres av mengden varmt vann som sirkulerer mellom
varmepumpe og veksler. Denne vannmengden reguleres av en treveisventil. Instrumenter tilknyttet
energianlegget:

Mengemåler for spedevann inn til de to RAS - anlegg

Temperatursensor for oppvarmet spedevann

Reguleringsventil for vannmengde inn

Reguleringsventil for varmt kretsløp i varmepumpen

Mengdemåler for avløpsvann

Nivåsensor i pumpesump for styring av mengde
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6.1.8 Lysstyring

Overflatelys monteres over fiskekar fra gangbane eller takstol. De plasseres over fiskekaret slik at
lyset fordeles jevnest mulig.

Figur 21 ; Eksempel på undervanns belysning av kar, Idema Blue Led 100W og lys i kar

Lysene benyttes til lysstyring av fisk. Automatiske lysstyringsprogram tilpasses lysregimet avhengig
av smoltutvikling og styres sentralt fra SCADA - systemet.

Lysstyringen er delt i fire faser:

24 timer pr. dag med lys på

12 timer pr. dag med lys på, 12 timer pr dag med lys av

Overgang fra 24 timer til 12 timer

Overgang 12 timer til 24 timer

Deler av lyskildene kobles direkte opp mot UPS slik at totalt mørke unngås ved strømbrudd.
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7 Avløp til sjø - b eregning av utslipp

Avløpsvannet fra anlegget vil bli renset med best tilgjengelige teknologi og deretter sluppet ut i sjø
utenfor S andøra via en 120m lang avløpsledning med en dimensjon tilpasset vannmengden på ca. 1 0
m dyp (se fig 22) . Utslippspunktet er valgt for å optimal e forhold for å unngå kortslutning mellom
sjøinntak og avløp, samt oppnå gode stømforhold rundt avløpspunkt (se vedlegg 3).

Ledning Kartreferanse utslippspunkt Lengde, fra
vegg
driftsbygning
(m)

Dybde (m, ca.) Avstand fra land
utenom
tomteutfyllinga (m)

UTM 33,
Euref89 N

UTM 33,
Euref89 Ø

Utslipp 7777349 726145 120 10 100

Basert på beregninger iht veileder 99:04 fra Statens forurensingstilsyn og tall f ra driftsplanen til det
planlagte anlegget får vi følgende produksj on av n itrogen, fosfor og organisk stoff etter utvidelsen.

Total biomasseproduksjon: = 1800 tonn

Fô r forbruket er: 1972 tonn pr. år

Total Nitrogen = (forforbruk x 0,0763) – (total biomasseproduksjon x 0,0296)
Total Fosfor = (forforbruk x 0,0130) – (total biomasseproduksjon x 0,0045)
Organisk stoff = ( forforbruk x 0,8 x 0,15)

Total Nitrogen = ( 1 972 000 kg x 0,0763) – ( 1 800 0 00 kg x 0,0296 ) = 97 184 kg / år
Total Fosfor = ( 1 972 000 kg x 0,013) – ( 1 800 0 00 kg x 0,0045 ) = 17 536 kg / år
Organisk stoff = ( 1 972 000 kg x 0,8 x 0,15) = 236 640 kg / år

Vannet i et RAS anlegg filtreres internt i anleggets vannbehandlingssystem, og slamvann fra disse vil
samles og oppkonsentreres. F jerning av o rganisk stoff og næringsstoffer er dermed en kontinuerlig
prosess i RAS anlegg et , og alt avløpsslam fanges opp og tørkes i eget prosessanlegg på anlegget .

Ved bruk av best tilgjengelige teknologi for rensing av vannet kan man forvente en reduksjon på 70%
av organisk stoff, 20% av total nitrogen og 60% av total fosfor. De reelle utslippene vil dermed bli
betydelig redusert i forhold til de beregnede tall over (til; Total Nitrogen=77747 kg/år, Total
Fosfor=7014 kg/år, Organisk=70992 kg/år).
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Figur 22 ; Sjøinntak, avløp og ferskvan nsledning .
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8 Appendix 1

Nedenfor er vist resultater fra vannanalyser av vannprøver fra Isbuktvatnet (ferskvann).

Tabell 6 ; VK måling Isbuktvannet 1999

Date 10.3.1999

Cond µS/cm25 3.15

pH - log(H+) 6.91

Ca mg/L 2.39

Mg mg/L 0.58

Na mg/L 2.57

K mg/L 0.14

ICP Al µg/L

ALA µg/L

RAL µg/L 10

Alc µmol/l

ILAL µg/L 5

LAL µg/L 5

SO4 mg/L 2.1

Cl mg/L 3.5

Alk µmol/L 157

NO3 - N µg/L 41

Tot - N µg/L 57

TOC mg C/L 0.21

Org - N µg/L 16

Fe µg/L 10

Si mg/L 1.9
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Tabell 7 : VK måling Isbuktvannet 2015.


