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Vedlegg 6.3.1 Areal- og eiendomsforhold  

 
Kommuneplanens arealdel 

I henhold til kommuneplanens arealdel 2011-2021 for Nesseby kommune, sist endret 
14.06.2011, er området satt av til ervervsområde - forretning, industri, lager og kontor (E 1-1). 
Etablering av settefiskanlegg i området vil ikke være i strid med kommunens arealplan.  

 
Planutsnitt Gandvik, vedtatt i Nesseby kommune 14.06.2011, viser at området (E 1-1) er avsatt til erverv- forretning, industri, lager og 
kontor. Se også vedlegg Kart 1 som viser anlegget inntegnet i planutsnittet.  

Kystsoneplan 
I kystsoneplanen er Gandvik satt av til et framtidig akvakulturområde. I tillegg er områdene 
Gavpegohpi på østsiden, og Tveianeset og Revholmen på vestsiden avsatt til 
akvakulturformål. Disse lokalitetene må derfor undersøkes i forhold til konsesjonsvilkårene 
for etablering av smoltanlegg i dette området jfr. Standardkrav til godkjenning av etablering 
eller utvidelse av landbaserte stamfisk og yngel/settefiskanlegg (alle arter), jfr. Veileder til 
forskrift av 16.1.2004 nr. 279 om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg 
og registrering av pryddammer (etableringsforskriften) § 5. 

Som hovedregel gis søknader om etablering eller utvidelse av landbaserte stamfisk og 
yngel/settefiskanlegg tillatelse forutsatt at et eventuelt sjøvannsinntak oppfyller anbefalte 
minsteavstander i forhold til andre oppdrettsaktiviteter. 
 

Tomte- og grunneierforhold 
Tomteforholdene ved aktuell plassering av settefiskanlegget er vist i figuren nedenfor. Gnr 1 
bnr 12 (+1/12) som består av 2 parseller på hver side av E-6 eies av Statens vegvesen. Gnr 1 
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bnr 1 festenr 14 (+1/1/14) eies av Finnmarkseiendommen (FeFo), og er bortfestet til Mesta 
stein AS. Midt inne i +1/1/14 er det en liten teig gnr 1 bnr 21 som tilhører Varanger kraft. 
På østsiden langs riksvegen er det privat grunn. Det samme gjelder på vestsiden av 
Duttajohka. 
Utskrift av matrikkelen over Gandvik på øst siden av Duttajohka er vist i figuren nedenfor. 

 

 
 Utskrift av matrikkelen over Gandvik på øst siden av Duttajohka 
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Eiendom gnr 1 bnr 12 er på totalt 17 693 m². Eiendommen er fordelt på 2 teiger med en teig 
på hver side av europaveg 6. Eiendom +1/12 er for liten til formålet, deler av gnr. 1 bnr.1 og 
fnr. 14 må også avsettes til dette formålet. Eiendom +1/12 må utvides i sørlig og vestlig 
retning helt til Duttajohkka, og samtidig eiendommen på nordsiden av europavegen må 
reguleres til samme formålet for å få til en rørgate for lasting av brønnbåter. Dette er vist i 
figur nedenfor. Nesseby Smolt AS er i dialog med Statens vegvesen om ervervelse av 
eiendom +1/12.   
Settefiskanlegg (Anlegget), vannforsyning (Rørgate1) og rør for levering av smolt og avløp (Levering_avløp) vist i forhold til eksisterende 

eiendomsforhold.   
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Vedlegg 6.3.2 Behov for smoltforsyning 

Formålet med etableringen er salg av smolt til oppdrettsanlegg i Finnmark.  
I dag kjøper oppdrettsanleggene i øst-Finnmark smolt fra Vestlandet eller fra Nordland. Dette 
medfører betydelige økte kostnader, og er uheldig i forhold til dyrevelferd og fare for 
spredning av sykdom og parasitter. Lange transporter av smolt medfører en risiko for 
spredning av sykdom som kan få alvorlige følger for oppdrettvirksomhetene i Finnmark. 
Alvorlige sykdomsutbrudd på laks og ørret lenger sør i landet kan medføre restriksjoner på 
transport, og det er mulig at det i nær fremtid innføres inndeling av oppdrettsområder i soner 
med forbud mot transport av levende fisk mellom sonene. I dagens situasjon med mangel på 
smolt, vil dette være katastrofalt for oppdretterne i Finnmark som er avhengig av importer 
smolt. 

Etablering av smoltanlegget i øst-Finnmark vil være helt avgjørende for å sikre 
oppdrettsaktivitetene i Øst-Finnmark.   
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Vedlegg 6.3.3 Hensynet til andre interesser 

Landbruk 
Det drives ikke landbruk i området i dag, og området brukes heller ikke som beiteområde for 
sau. Tiltaket vil derfor ikke ha betydning for landbruk. Tiltaket vil heller ikke ha betydning 
for et eventuelt framtidig bruk av området til landbruksformål da tiltaket ikke vil berøre beite- 
og oppholdsområder for husdyr utover dagens situasjon.  
Brukerinteresser  

Området er i dag bebodd av 3 fastboende. I tillegg er det en del fritidsboliger og hytter i 
området. Hytteområdet ligger nord for Gandvik kraftstasjon, og kommer ikke i berøring med 
tiltaket bortsett fra at settefiskanlegget vil være synlig fra området. Området ovenfor det 
direkte berørte området brukes en del til friluftsliv, jakt og fiske og annen utmarkshøsting. 
Varanger krafts anleggsvei brukes en del for atkomst til Fuglevatn som utgangspunkt for 
fiske, jakt og bærplukking. I Fuglevatn er det en del båter som brukes til fiske og for transport 
over vannet for atkomst videre inn i terrenget.  
I anleggsperioden for vannledning ned til anlegget vil veien til tider være stengt, eller lite 
framkommelig, slik at i anleggsfasen vil tilgjengeligheten med motorkjøretøy opp til 
Fuglevannet være redusert. I tillegg vi det være mer støy og mennskelig aktivitet i området 
opp til tunnelåpning, som vil kunne ha negativ effekt for friluftslivet.  
I driftsfasen vil ikke tiltaket ha betyding for friluftsliv, jakt, fiske eller annen utmarkshøsting i 
området eller områder med atkomst gjennom tiltaksområdet.     
Settefiskanlegget vil være et stort bygg op 5-7 000 m2, og vil være godt synlig og vil kunne ha 
en visuell betydning for noen. Da dette imidlertid er umiddelbar nærhet til europavei 6 og i et 
eksisterende grustak, i hellende terreng som gjør at bygningen ikke blir dominerende i 
terrenget, vil trolig ikke bygningen bli til stor sjenanse.  
Samiske interesser/samfunnsmessige virkninger  

For samiske interesser utenom reindrift er Sametingets retningslinjer for vurderingen av 
samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark, 11.06.2007, nr 738 lagt til 
grunn.  
Tiltaket vil i svært liten grad berøre områder som ikke allerede er berørt med tyngre teknisk 
inngrep (grustak og vei). Tiltaket vil ikke ha betydning for tradisjonell utmarskbruk (jakt, 
fangst, fiske, bærplukking, materiale til duodji (håndverk), med mer) eller landbruk. Tiltaket 
vil heller ikke ha betydning for lokalbefolkningens bruk av området når anleggsperioden er 
over. I anleggsperioden vil veien til tider kunne være stengt, eller lite framkommelig, og støy 
vil kunne forringe naturopplevelsen for turgåere og andre som nyter naturen.  
Nesseby er en samisk kommune med levende reindrifts- og sjøsamisk kultur. I likhet med 
mange andre kyst- og fjord kommuner er varige attraktive arbeidsplasser av vital betydning 
for å opprettholde bosettingen. Det er særlig viktig med arbeidsplasser som er attraktive for 
unge mennesker av begge kjønn. Selv om Finnmark opplever en positiv utvikling med hensyn 
på bosetting, skyldes dette i stor grad veksten i de mer sentrale områdene som Kirkenes, Alta 
og Hammerfest. Mange små samfunn sliter med en negativ utvikling. Den sjøsamiske 
befolkningen, og kulturen, er i stor grad knyttet til små kommuner, og ofte til småplassene 
utenfor kommunesenteret. Telemarksforskingen har nylig gjort en analyse av 
næringsutvikling og attraktivitet i de samiske områdene (Vareide og Nyborg Storm, 2010) 
som viser en klar negativ utvikling i disse områdene med en kraftig nedgang i offentlige og 
private arbeidsplasser, mens det har vært en økning i landet for øvrig. Analysen viser også at 
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kommunene er lite attraktive som bostedskommuner, slik at selv i kommuner med et godt 
arbeidsmarked er det netto utflytting. Næringslivet i de samiske områdene skårer veldig dårlig 
på lønnsomhet. Mange av kommunene er også næringsfattige, med lite næringsliv i forhold til 
folketallet.      
Nesseby kommune har hatt en nedgang på 8,7 % i befolkningen i perioden 2000 til 2010 
(rangert som 363 av 430 kommuner). I samme periode har kommunen hatt en nedgang på 8,4 
% i antall arbeidsplasser, og hele 15,7 % i antall arbeidsplasser i næringslivet. Nesseby 
kommune er også blant de kommunene med størst negativ nettopendling (24,1 %) som betyr 
at kommunen har et betydelig underskudd av arbeidsplasser i forhold til folketallet. Nesseby 
kommer imidlertid godt ut på etableringsindeksen, men da dette er en liten kommune vil få 
nyetableringer kunne gi stort utslag. På lønnsomhetsindeksen kommer Nesseby dårlig ut og 
Nesseby har svært lavt antall arbeidsplasser i næringslivet i forhold til innbyggertallet.    
Nesseby smolt vil omsette for 50-55 millioner kroner, litt avhengig av markedsutviklingen for 
smolt i Norge. Anlegget vil sysselsette 8 -12 årsverk som gir 3,2 - 4 millioner kroner i 
lønnsinntekter. Nesseby smolt AS vil med andre ord være en betydelig bidragsyter til  private 
arbeidsplasser i Nesseby kommune. Det stilles betydelige krav til kompetanse både innen 
biologiske, teknologiske og økonomiske fag slik at det er grunn til å anta at dette vil være 
attraktive arbeidsplasser faglig, og konkurransedyktig lønnsmessig.  Bedriften vil også ha 
andre lokale og regionale ringvirkninger ved blant annet kjøp av tjenester og produkter lokalt 
og regionalt.  
Totale investeringer vil beløpe seg over 100 millioner kroner, slik at det vil være betydelige 
ringvirkninger for det lokale/regionale næringslivet i anleggsfasen. Det er imidlertid vanskelig 
å anslå verdien for det lokale/regionale næringslivet på nåværende tidspunkt. Det vil 
imidlertid dreie seg om flere ti-talls millioner.  
Formålet er først og fremst å produsere smolt av god kvalitet lokalt for å sikre fortsatt vekst av 
oppdrettsvirksomheten i Øst-Finnmark. Oppdrettsvirksomheten i Øst-Finnmark drives i dag 
av Villa Arctic, som er et datterselskap av Villa Organic AS. Nylig (29.02.2012) er det 
offentliggjort at Salmar ASA har kjøpt 10 konsesjoner i Laksefjorden av Villa Arctic. Det er 
planlagt samdrift de første årene slik at dette ikke vil ha store praktiske konsekvenser.  Med 
fullt utnyttet konsesjonsvolum vil Villa Arctic, med tilhørende slakting, videreforedling, og 
salg, samt smoltproduksjon ved Nesseby Smolt AS, sysselsette om lag 150 personer i Øst-
Finnmark. I tillegg vil aktiviteten generere betydelig omsetning lokalt hos diverse 
underleverandører. Videre vekst i produksjon av oppdrettslaks i Norge forutsetter økt 
produksjon av smolt. I Finnmark er situasjonen særlig prekær, og lokal smoltproduksjon 
vurderes å være svært viktig for å sikre eksisterende produksjon og videre utvikling av 
næringen i Finnmark. På grunn av mangel på smolt er næringen i Finnmark svært sårbar 
overfor eventuelle restriksjoner på transport i fremtiden. For fiskehelse generelt, og av hensyn 
til villaks, er det også en stor fordel med produksjon av smolt lokalt framfor lange transporter 
med brønnbåt med risiko for spredning av sykdomsfremkallende virus, bakterier og parasitter.  

Etableringen av smoltanlegget i Gandvik, med tilhørende vannforsyning, vil ikke ha noen 
negativ betydning for tradisjonell samisk bruk, utenom reindrift, av området i driftsfasen. I 
anleggsfasen vil tilgjengeligheten til ressursområdene bli noe redusert da veien til tider kan 
være stenget, eller lite fremkommelig. Etableringen vil styrke næringslivet i Nesseby 
kommune, og derigjennom styrke grunnlaget bosettingen og den samiske kulturen i 
kommunen. Grunnlaget for bosettingen er også grunnlaget for den samiske kulturen.  
Reindrift 
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Denne omtalen gjelder kun eventuelle konsekvenser av selve settefiskanlegget og utløpsrør og 
rørgate for levering av fisk til brønnbåt. Utredning vedrørende vannforsyning er omhandlet i 
søknad om fritak i henhold til Vannressursloven til Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE).  
Området tilhører reinbeitedistrikt 6, Várjjatnjárga-Varangerhalvøya. Reinbeitedistriktet har 15 
siidaandeler (tidligere driftsenheter) med 74 personer tilknyttet siidaandelene. Distriktet er i 1 
siida (beitegruppe) om sommeren og 3 om vinteren. Reinbeitedistriktet hadde 11 749 reinsdyr 
per 31. mars 2010 (Reindriftsforvaltningen 2011). Distriktet har sommerbeite på 
Varangerhalvøya,  

Beskrivelsen av reindriftsnæringas bruk av området og mulige konsekvenser er basert på 
møter og befaring med Reinbeitedistrikt 6. Første møte ble gjennomført 4. mars 2011 og møte 
og befaring 14. juni 2011.  
Området er betegnet som vinterbeite, og det kystnære området langs sørsiden av 
Varangerfjorden, vest for Neiden, brukes av distriktet og er et viktig område som tidlig 
vårbeite siden disse områdene er tidlig snøbare om våren. Viktighetsgraden avhenger av 
beiteforholdene inne på vidda. Dersom beiteforholdene er dårlige med mye snø og is er 
viktigheten av områdene langs sjøen kritiske. Distriktet oppholder seg i området til april 
avhengig av beiteforholdene i området. Reinen oppholder seg i området fra februar/mars til 
april/mai.  

Reinen bruker også området Gandvik, hele området ned til sjøen, og er i således et viktig 
beiteområde. Området har kritisk verdi for næringen som flyttelei fra de kystnære områdene 
øst for Gandvik til sommerbeiteområdet. Området Gandvik-Bransletta preges av å være et 
vanskelig fremkommelig område for reinene. Flytteleier er derfor av særdeles stor viktighet. 

Flytting fra området kan foregå i området nord for Jovvnajunoaivi og Karpus, over Fuglevann 
eller sør for Garsjøen. Det er ikke mulig å drive reinen over fjellene Jovnnajunoaivi og 
Karpus, slik at områden man har til rådighet er området mellom europavei 6 (E6) og disse 
fjellene. Bredde på dette området er på under 600 meter (ved Karpus) på det smaleste og rundt 
1000 meter (ved Jovnnajunoaivi) på det bredeste. Avhengig av antall rein som flytter gjennom 
området, brukes deler eller hele området. Dersom hele vårflokken flytter igjennom på samme 
tid brukes hele området. Flytting skjer stort sett på nattestid for å unngå forstyrrelser fra E6.   
Området er til dels kupert og elvene Ulvešjohkka og Duhttajohkka danner dype og trange V-
daler på trevs av flytteretningen, som vanskeliggjør flyttingen da reinen naturlig kvier seg å gå 
ned bratte skrenter.  

Hovedflokken flyttes gjennom området i en vending som pågår noen timer, men det vil alltid 
bli igjen noe rein i området slik at det vil foregå flere flyttinger gjennom området. Under 
flytting med rein som ikke er blitt med hovedflokken er det færre rein, og ikke så kritisk med 
plass.  
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Inntegnet tunnel for forsyning av vann til Gandvik kraftstasjon (Tunnel2), tverrslag (Tverrslag 1) rørgate for vannforsyning 
til settefiskanlegget (Rørgate1) og plassering av anlegget (Anlegget). Gult område markerer drivingslei for rein 
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Inntegnet tunnel for forsyning av vann til Ganvik kraftstasjon (Tunnel2), tverrslag (Tverrslag 1) rørgate for vannforsyning til 
settefiskanlegget (Rørgate1) og plassering av anlegget (Anlegget). Gult område markerer drivingslei for rein 

 Andre muligheter for å komme seg ut av området med reinen er over Fuglevatn. Ved rask 
snøsmelting om våren kan det være overvann på isen på Fuglevatn som gjør at reinen ikke vil 
gå over isen. Nedtapping av Fuglevatn på grunn av kraftproduksjon resulterer i dannelse av 
sprekker i isen som rein kan falle i og omkomme. Det foreligger en høyesterettsdom (Rt 1986 
1019 Issprekkdommen (Reinsdyrdommen)) av 1986 for nettopp Fuglevatn som dokumenterer 
dette, og som pålegger Varanger kraft å betale årlig erstatning til reinbeitedistrikt 6 og som 
stiller særlige krav om hvordan samkjøring av magasinene (Garsjøen og Fuglevatn skal 
gjennomføres) for å unngå store hurtige endringer i vannstanden. Flytting over Fuglevann er 
på grunn av kraftutbyggingen blitt vanskeliggjort, selv uten overvann. Dette gjør flytteleia i 
Gandvik av særskilt viktighet. Dersom ikke disse flytteleiene kan brukes må reinen flyttes sør 
for Garsjøen som er en lang omvei, og medfører betydelig merarbeid.  

Området mellom Jovnnajunoaivi/Karpus og E6 har stor verdi for reinbeitedistriktet som 
flyttelei.   

Mulig konsekvenser 
I denne utredningen legges det til grunn av settefiskanlegget plasseres så nært E6 som 
overhode mulig. I dette området er det 50 meter (generell regel i 80-sone). Det kan imidlertid 
søkes om dispensasjons på inntil 30 meter som minimum. Videre forutsettes det at anlegges 
bygges innenfor et område på 100 meter på tvers av E6 og 150 meter langs E6, det vil si 15 
daa. Dette betyr at anlegget beslaglegger et område på 150 meter fra E6.  I dette området er 
det ca. 1000 m fra E6 til Jovnnajunoaivi. Det vil si at anlegget sperrer ca. 15% av det aktuelle 
området for flytting.  

Området mellom E6 og sjøen er vurdert. Dette ville være å foretrekke for reindriftsnæringen. 
Avstanden fra E6 til sjøen er på 80-100 meter. Med krav om minimum 30 meter til E6, så er 
ikke dette området aktuelt. Det finnes også flere privat hus/fritidsboliger i området.  
Rein er normalt følsom overfor støy og menneskelig aktivitet. Økt menneskelig aktivitet og 
støy ved settefiskanlegget vil derfor kunne forstyrre reinen under flytting gjennom 
drivingsleia som går like ovenfor det planlagte anlegget. Reinen flykter da lett oppover i 
terrenget der det er framkommelig, det vil si de trange dalene ovenfor Gandvik og i enkelte 
tilfelle tilbake til Brannsletta. Da dette er et svært uframkommelig terreng medfører 
forstyrrelser som resulterer i at reinen flykter oppover i terrenget betydelig merarbeid.  
Tiltaket vil ha to negative konsekvenser;  

• sperre en del av området for flytting  
• skape forstyrrelser som vanskeliggjør flyttingen 

Det er hevet over enhver tvil om at tiltaket vil ha negative konsekvenser. Det er imidlertid 
vanskelig å tallfeste konsekvensen da det vil være avhengig av mange faktorer. Det vil fortsatt 
være mulig å flytte med reinen gjennom området, selv med hele flokken. Passasjen blir 
imidlertid trangere som gjør at flyttingen tar lengre tid og faren for at rein snur og skaper 
merarbeid øker.    

Avbøtende tiltak 
Anlegget vil i seg selv kunne være forstyrrende slik at det er viktig at anlegget flyttes så langt 
ned mot E6 som mulig. Ved valg av bygning og utstyr må det tas hensyn til støy. Inn og 
utgang, parkering og utstyr som generer støy og krever tilsyn bør plasseres slik at det blir 
minst mulig som kan forstyrrer reien som vandrer eller er på flytting ovenfor anlegget. Bygget 
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må utformes slik at minst mulig av passasjen sperres, for eksempel ved at bygget gjøres 
smalere på tvers av flytteveien og lengre på langs.  
Det må etableres en god dialog mellom anlegget og reindriftsutøverne slik at aktiviteter som 
kan unngås ikke skjer i perioden drivingen gjennom området foregår. Det skal utarbeides en 
skriftlig bindende avtale mellom partene som regulerer dette.  

Området rett sør for anlegget er kupert med bratte skrenter til rundt grustaket og ned til 
Duttajohkka. Planering av området et stykke ovenfor anlegget vil kunne avhjelpe for 
passasjen, og dermed minimere effekten av bygningsmassen.  
Gjerder som leder reinen inn til området og gjennom området vil være til stor hjelp for å drive 
reinen gjennom området, etter samme prinsipp som ved samling, uten at rein får mulighet til å 
snu eller flykte gjennom de bratte og vanskelig tilgjengelig dalene mellom Karpus og 
Jovnnajunoaivi. Lengde og plassering av gjerder må fastsettes i dialog med reinbeitedistriktet.  
Helikopter er et effektivt hjelpemiddel for å samle og drive rein, særlig i vanskelig tilgjengelig 
terreng som området sør for Gandvik. I enkelte tilfelle kan tiltakshaver bidra til bruk av 
helikopter etter nærmere avtale med reinbeitedistriktet.  

Konklusjon 
Det aktuelle området er av stor verdi for reinbeitedistriktet og det planlagte tiltaket vil ha 
negative konsekvenser for næringen. Med avbøtende tiltak vil imidlertid konsekvensene 
kunne reduseres slik at konsekvensen blir moderat. 
 

Reinbeitedistrikt 6 har i brev av 14. oktober 2011, som respons på beskrivelsen ovenfor uttalt 
at etableringen av settefiskanlegget vil ha store negative konsekvenser og medføre betydelige 
ekstrakostnader.  Reinbeitedistriktet peker særlig på at området er trangt, og alle 
nyetableringer i området vil skape problemer for, og muligens hindre, trekk og flytting 
gjennom området i forbindelse med vårflytting.     
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Vedlegg 6.3.4 Driftsopplegg 

Vannbehovet over året er beregnet med følgende forutsetninger:  
• Produksjonen deles i 3 innlegg, basert på leveranse av smolt fra april til september.  

0- åring innlegg 1på 1.970.000 smolt med utsett i august/september på mellom 80 til 100 g 
1- åring innlegg 2 på 1.030.000 smolt med utsett i April på mellom 150 g til 160 g 
2- åring innlegg 3 på 1.970.000 smolt med utsett i august på mellom 80 til 100 g 
 

• Øyerogn, 2,5 millioner, legges inn henholdsvis 1 desember (Innlegg 1) og midt juni (Innlegg 
3).  

• Øyerogn, 1,25 millioner legges inn starten af marts(inlegg 2). Inkubasjonstiden, dvs. fra 
innlegg til startfôring, på 1½ måned.  Daglig vannbehov er beregnet til 56 m3/døgn for hvert 
innlegg i inkubasjonsperioden.  
 

Produksjonsfaser for innlegg 1 + 3:  
Produksjonsfase Antall (gjennomsnitt), mill.  Sluttvekt, g 

Startfôring 2,25 Ca 4 

Parr 2,1 Ca 30 

Smolt 1,97 Mellom 80-100 

Produksjonsfaser for innlegg 1:  
Produksjonsfase Antall (gjennomsnitt), mill.  Sluttvekt, g 

Startfôring 1,125 Ca 4 

Parr 1,07 Ca 30 

Smolt 1,00 Mellom 80-100 

 

Tilveksten er beregnet i henhold til tabeller utviklet av AKVAFORSK på slutten av 1980-
tallet (Austerng m.fl., 1987), og det er lagt til grunn en gjennomsnittlig vanntemperatur på 12 
°C men vil være fra 6 til 14 °C. Fôrforbruket er beregnet basert på daglig biomasseøkning og 
en gjennomsnittlig fôrfaktor på 1,0. Daglig vannbehov er beregnet basert på 600 l vann per kg 
fôr forbrukt.  
Det høyeste vannforbruket er i midten av juni med 16 000 m3/uke (2300 m3/døgn). Deretter 
vil vannforbruket være forholdsvis høyt fram til levering av siste batch i september. I perioden 
fra levering av siste batch i september til mars neste år er vannbehovet relativt lavt.  
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Vedlegg 6.3.5 Vannkilde og vannforbruk 

Vannuttaket er basert på uttak fra eksisterende vannmagasin for Gandvik kraftstasjon. 
Magasinet omfatter Fuglevatn, Gardsjøen og Kjerringvatn. 
Hydrologisk data for nedbørfelt til Fuglevatn, Garsjøen og Kjerringvatn 

Nesseby Smolt AS - hoveddata 

TILSIG Fuglevatn Garsjøen Kjerringvatn 

Nedbørfelt 39,76 km2 40,77 km2 22,84 km2 

Midlere årlig tilsig til inntaket 16,03 mill.m3 15,74 mill.m3 9,38 mill.m3 

Spesifikk avrenning 12,78 l/s/km2 12,24 l/s/km2 13,02 l/s/km2 

Middelvannføring normalår 508,3 l/s 499,1 l/s 297,4 l/s 

Middelvannføring tørrår 304,9 l/s 299,4 l/s 178,4 l/s 

Alminnelig lavvannføring 1) 78,3 l/s 76,2 l/s 45,2 l/s 

5-persentil sommer (1/5-30/9) 1) 131,6 l/s 135,6 l/s 69,8 l/s 

5-persentil vinter (1/10-30/4) 1) 18,3 l/s 19,2 l/s 10,0 l/s 

    
SETTEFISKANLEGG     

Inntak - kotehøyde 176 moh.   

Avløp - kotehøyde 15 moh.   

Lengde på berørt elvestrekning 0 m/km   

Vannledning 1 375 m   

Vannledning, diameter 250 mm   

Maksimalt antall smolt 5 mill stk   

Maks. forbruk (ferskvann) 2300 m3/d (27 
l/s) 

  

Maks. årsforbruk (ferskvann) 360 000 m3   

    
MAGASIN Fuglevatn    

Magasinvolum 14,5 mill. m3   

HRV 186,46 moh.   

LRV 181,00 moh.   

Reguleringshøyde 5,46 m   

Areal snitt (magasinvolum / reg.høyde) 2 655 678 m2   
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MAGASIN Garsjøen    

Magasinvolum 36,2 mill. m3   

HRV 248,76 moh.   

LRV 243,76 moh.   

Reguleringshøyde 5,00 m   

Areal snitt (magasinvolum / 
reg.høyde) 

7 240 000 
m2   

1) Estimering av lavvannføring, 5-persintil sommer (1/5-30/9) og 5-persintil vinter (1/10-30/4) for nedbørfeltene for Fuglevatn, Garsjøen og 
Kjerringvatn er basert på målte data fra målestasjon Karpelv. Feltareal for Karpelv er ca. 34,5 % større enn samlet feltareal til Fuglevatn, 
Garsjøen og Kjerringvatn. Feltegenskapene til Karpelv er vurdert å være mest representative for forholdene i nedbørfeltene til Fuglevatn, 
Garsjøen og Kjerringvatn. 

Hovedmagasin for Gandvik kraftstasjon er Fuglevatn. Fra Kjerringvatn tappes vann over til magasin Garsjøen 
som videre via en tunnel til magasin Fuglevatn. 

 

 Nedbørfelter til Gandvik kraftstasjon. 
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Teknisk plan for det søkte alternativ 

Det planlagte settefiskanlegg til Nesseby Smolt AS skal hente vann fra tverrslag til 
overføringstunnelen til Gandvik kraftverk. 

Hydrologi og tilsig (grunnlaget for dimensjonering av vannuttaket) 
Hydrologisk data (lavvannføring, 5-persentil sommer, 5-persentil vinter m.m.) er vist på kap. 
2.1 Hoveddata. 
Inntak, ev. reguleringsmagasin og overføringer 

Det er lagt til grunn at bruken av ferskvann fra reguleringsmagasinene Fuglevatn og 
Garsjøen/Kjerringvatn skal ligge innenfor gjeldende reguleringsrammer og iht. gjeldende 
konsesjonsvilkårene.  
For reguleringsmagasinene gjelder eksisterende kotehøyder for HRV og LRV. Kotehøydene 
er vist på kap. ”Hoveddata”. 
Vannledning 

Tiltaket består av etablering av vannuttak i tverrslag til overføringstunnel til Gandvik 
kraftstasjon. Fra tilkoblingspunktet (kt 176) legges det 250/355 PE100 SDR11 preisolert 
vannledning fra tunnelåpning ned til anleggsveien. Deretter vil vannledningen følge 
anleggsveien ned til kt. 80 like ovenfor det planlagte anlegget, og derfra videre frem til 
planlagt settefiskanlegg (kt 20).  
Den planlagte grøftetraseen skal etableres med maks. bredde på 3 m og dybde på 0,6 - 0,8 m, 
og skal i hovedsak følge eksisterende anleggsvei. Terrenget etter tiltaket skal planeres slik at 
terrenget ikke reduserer reinens fremkommelighet, eller på annen måte hindrer at reinen 
bruker området som tidligere. 
Tiltaket er vist på vedlagt tegning nr. HD--001 og i figurene på de neste sidene. 

Oppsummering av tiltaket: 
• Tilkobling til eks. flens ved tverrslag i overføringstunnel 
• Graving og fylling av ca. 1 375 lm grunne ledningsgrøfter.                                                       Antatt 

overdekning ca. 0,6 - 0,8 m. 
• Levering og legging av ca. 1375 lm 250/355 PE100 SDR11 preisolert vannledning 
• Levering og montering av 2 stk. Ø250 reduksjonsventiler 
• Levering og montering av 1 stk. Ø250 toveis lufteventil 
• Levering og montering av automatisk selvspylende trykksil med silåpning 50 - 60 µm 
• Levering og montering av Ø200 vannmåler for registrering av øyeblikksvannmengde og total 

vannmengde. 
En av reduksjonsventilene, trykksilen og vannmåleren kan med fordel monteres inn i selve 
settefiskanlegg. 

Det bør vurderes om kraftverket kan tilrettelegges for uttak av produksjonsvann til 
settefiskproduksjonen ved å installere egen kraftturbin i den vannstrømmen som ledes til 
settefiskanlegget. Kapasitet i denne delstrømmen er ca. 300 000 m3 pr. år. 
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Tilkobling i tverrslaget 

 

Traseen for planlagt vannledning 
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Planlagt settefisk anlegg ved Gandvik 

 
Ovesiktbilde over planområde  
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Fiskesperre   

Vassdraget har ikke oppgang av laksefisk. Etablering av fiskesperre(r) er dermed ikke aktuelt. 
Vannkvalitet og vannbehandling 

Uttak av råvann fra overføringstunnel til Gandvik kraftstasjon vil ikke medføre endringer og 
installasjoner i vassdraget. I og med vassdraget allerede er regulert til kraftproduksjon vil 
uttak av råvann heller ikke medføre endret vannuttak fra vassdraget. 
Krav til vannkvalitet 

Råvannets egnethet for produksjon av laksefisk grupperes av NIVA (Norsk institutt for 
vannforskning) i tre typer A, B og C, hvor type A er den beste. 

NIVAs gjeldende inndeling av vannkvalitet i kategoriene A (god), B (middels god) og C 
(dårlig) for råvann og driftsvann, samt karvann er vist i tabellene nedenfor.  
 

Kategorisering av råvann og driftsvann (dvs. innløp i kar) i kvalitetsrangering A, B og C. 

Parameter Enhet A B C 

Surhetsgrad pH > 6,3 6,0 - 6,3 < 6,0 

Alkalitet µekv/l > 60 20 - 60 < 20 

ANC µekv/l >40 20 - 40 < 20 

Aluminium, totalt (ICP) µg/l < 50 50 - 100 > 100 

Aluminium, kolloidalt µg/l < 20 20 - 50 > 50 

Aluminium, reaktivt µg/l < 30 30 - 50 > 50 

Aluminium, labilt µg/l < 5 5 - 15 > 15 

Fe µg/l < 50 50 - 150 > 150 

Fe/TOC  < 10 10 - 40 > 40 

Turbiditet FNU < 0,5 0,5 - 1,0 > 1,0 

TOC mg C/l < 2 2 - 6 > 6 

 
Kategorisering av karvann i kvalitetsrangering A, B og C. 

Parameter Enhet A B C 

Surhetsgrad pH > 6,3-<8,0 6,0 - 6,3 < 6,0 

TAN µg N/l < 500 500 - 700 > 700 

CO2 mg/l < 10 10 - 15 > 15 

Aluminium, labilt µg/l < 5 5 - 15 > 15 

Turbiditet FNU < 0,5 0,5 - 1,0 > 1,0 

TOC mg C/l < 2 2 - 6 > 6 

 
Råvannskvalitet i Fuglevatn 

Det er foretett vurdering av råvannskvaliteten basert på to vannprøver. Den ene prøven tatt i 
hovedkilde Fuglevatn (regulert) og den andre i turbinrøret ovenfor generatoren i Gandvik 
Kraftstasjon. 
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Vannanalysene, samt vurdering av kildens egnethet i henhold til NIVAs gjeldende inndeling 
av råvannets kvalitet tabellene nedenfor. 
 

Analyse av råvann fra Fuglevatn og overføringstunell til Gandvik Kraftstasjon 

Parameter Enhet Fuglevatn Turbinrør Kommentarer 

Resultat Vurdering Resultat Vurdering 

Surhetsgrad pH 6,82 A 6,84 A  

Ledningsevne mS/m 2,53 - 2,59 -  

Turbiditet  FNU < 1,00 B < 1,00 B  

Alkalitet mmol/l < 0,150 - < 0,150 -  

Nitrogen - total mg N/l < 0,10 - < 0,10 -  

Nitrat (NO3) mg N/l < 0,27 - < 0,27 -  

Nitritt(NO2) mg N/l < 
0,0050 

- <0,0050 -  

TOC mg C/l 1,14 A 2,15 B  

Klorid mg Cl/l 4,34 - 3,75 -  

Sulfat mg 
SO4/l 

< 5,00 - <5,00 -  

Aluminium, total µg Al/l 14,7 A 18,7 A  

Aluminium, 
reaktivt 

µg Al/l 21 A 21 A  

Aluminium, ikke-
labilt 

µg Al/l 20 - 20 -  

Aluminium, labilt µg Al/l 1 A 1 A  

       

Kalsium mg Ca/l 1,41 - 1,42 -  

Jern mg Fe/l 0,0028 A 0,0116 A  

Kalium mg K/l < 0,4 - < 0,4 -  

Magnesium mg Mg/l 0,484 - 0,489 -  

Natrium mg Na/l 1,92 - 1,93 -  

Kobber µg Cu/l 14,7 - 0,863 -  

Mangan µg Mn/l 0,572 - 0,857 -  

 

Råvannets egnethet for produksjon av laksefisk grupperes av NIVA i tre typer A, B og C, 
hvor A er den beste. 

Den fysikalsk-kjemiske vannkvaliteten er god og ligger i kategori A (god). Med unntak av 
turbiditet og TOC (total organisk karbon) tilfredsstiller alle målte parametre kravene i 
kategori A (god) i henhold til NIVAs gjeldende inndeling for råvannets egnethet for 
produksjon av laksefiske. Årsaken til at turbiditet ligger i kategori B (middels god) er 
antakelig måleusikkerheten hos analyselaboratoriet, der deteksjonsgrensa er satt til <1,0 FNU. 
TOC-verdien ligger i kategori A (god) i prøve tatt i Fuglevatn og kategori B tatt i turbinrøret i 
kraftstasjonen. 
Vurdering av råvannskvalitet 
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Basert på de foretatte undersøkelser faller i hovedsak råvannskvaliteten i Fuglevatn i gruppe 
A, dvs. meget godt egnet for produksjon av laksefisk. Det vil dermed ikke ligge vannkjemiske 
begrensninger på valg av produksjonsstrategi. Denne vurderingen er kun basert på to 
vannprøver og gir dermed ikke et riktig bilde av kvaliteten under flomperioder og vinter-
sommer stagnasjoner. For å få mer detaljert bilde av vannkvaliteten gjennom året må det sette 
analyseprogrammet for råvann.   
Analyseprogram for råvann 

For å kunne optimalisere og tilpasse nødvendige vannbehandlingstiltak på en best mulig måte, 
er det nødvendig med dokumentasjon av vannkvaliteten inn til anlegget. Etablering av 
analyseprogram for fysisk-kjemiske (og mikrobiologiske) undersøkelser er derfor et meget 
viktig tiltak for å kunne bygge opp dokumentasjon om vannkvaliteten i kilden. Ved 
gjennomføring av analyseprogrammet kan settefiskanlegg bygge opp erfaring med når på året, 
og under hvilke værforhold man kan vente de mest kritiske episodene, og planlegge 
vannbehandlingsstrategien deretter.  
I resirkuleringsanlegg er det også nødvendig med god kunnskap om karvannets 
sammensetning og fiskens krav til vannkvalitet for å kunne velge de mest optimale 
vannbehandlingstiltak, og ikke minst for å finne de beste løsninger ved eventuelle 
driftsproblemer. 
I tabellen nedenfor er et forslag til analyseprogram basert på NIVAs kvalitetssikringssystem 
vist. 
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Forslag til analyseprogram for full og redusert prøvetaking. 

Analysevariabel Enhet Fullt 
program 

Redusert 
program 

Surhetsgrad pH x x 

Ledningsevne mS/m x x 

Turbiditet v/860 nm FNU x x 

Alkalitet mmol/l x x 

Nitrogen µg/l N x  

Nitrat og nitritt µg/l N x  

Karbon, organisk mg/l C x x 

Klorid mg/l x  

Sulfat mg/l x  

Aluminium, total µg/l Al x x 

Aluminium, reaktivt µg/l Al x x 

Aluminium, ikke labil µg/l Al x x 

Kalsium mg/l x x 

Jern µg/l x x 

Kalium mg/l x  

Magnesium mg/l x  

Natrium mg/l x  

Kobber µg/l x x 

Mangan µg/l x x 

 
Det anbefales at settefiskanlegget tar ut en vannprøve hver 14. dag, men under spesielle 
omstendigheter, for eks. flom, kraftig nedbørperiode, snøsmelting etc., kan det være 
fordelaktig å utføre hyppigere vannanalyser.  

Overvåkingsprogrammet består i utgangspunktet av en serie på 26 vannanalyser fordelt på 
hhv. fullt og redusert program. For å redusere analysekostnader kan annenhver prøve tas i 
henhold til et redusert analyseprogram der kun de viktigste enkeltparametre analyseres og 
bestemmes. Etter hvert som anlegget bygger opp erfaring om råvannskvaliteten, kan 
analyseprogrammet reduseres dersom sesongvariasjonene er små. 
Det er viktig at en årsovervåking av råvannskvaliteten settes i gang tidligst mulig. Slik 
overvåking vil gi settefiskanlegget bedre kunnskap om variasjonen i råvannskvaliteten, noe 
som vil være meget verdifullt under kritiske perioder som flom og vinter-sommer 
stagnasjoner. 
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Vannbehandling 

Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet 
• I henhold til § 4 skal ikke virksomheter som driver klekking og produksjon av laksefiske normalt ta inn 

ferskvann fra kilde som har oppgang av anadrom fisk. Dersom slikt vann tas inn, skal det desinfiseres 
slik at faren for inntak smittestoff til anlegget reduseres.  

• I henhold til § 9 skal inntaksvann forfiltreres gjennom en silanordning med poreåpning/spaltebredde ≤ 
0,3 med mer. 

Vannbehandling i forbindelse med resirkulering av karvann 
 

 
Vannbehandling ved resirkulering 

 
I vårt tilfelle skal råvann tilføres i reservoar 1 etter et mekanisk filter. Dette innebær at det må 
monteres en automatisk selvspylende trykksil med silåpning 50-60 µm ved innløp til 
reservoar 1. På inntaksledning inn i settefiskanlegg bør installeres en trykkreduksjonsventil i 
tillegg til den som blir montert på kt. 80. Både trykkreduksjonsventilen og trykksilen plasseres 
inn i settefiskanlegg. Resirkulert karvann og råvann blir videre behandlet 
resirkulasjonsprosessen, bestående av UV-behandling, biofilter og div. andre 
filtreringsprosesser. Behandlingen av råvann utover dette ansees ikke nødvendig, men 
installeres for sikkerheds skyld. 
 

For ytterligere informasjon om anlegget, se vedlegg fra Vest Fish Consult ApS. 

Vannbesparende tiltak 

Prosessanlegg basert på resirkulasjon 

Fisketank	   Pumpe	   Oksygenering	  

Mekanisk	  filter	  

Reservoar	  1	  

Pumpe	  

UV	  

Biofilter	  

Moving	  bed	  filter	  

Rislefilter	  

Reservoar	  2	  

Utslipp	  

VannGlførsel	  

Temperatur	  
regulering	  

Ozon	  

By
pa
ss
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Søknaden er basert på at Nesseby Smolt AS skal benytte prosessanlegg fra Billund 
Akvakultur Services Aps basert på resirkulasjonsteknologi. 
For å illustrere hvilke vannbehandlingstrinn som er nødvendig i et resirkuleringsanlegg, kan 
dette vises ved hvordan vannkvaliteten påvirkes av produksjonen i et kar. I denne 
sammenheng forutsetter vi at det er fôret som er årsaken til endringer i vannkvalitet. Dette kan 
kortfattet beskrives slik: 

• Produksjon betyr tilvekst, og for dette må fisken tilføres fôr. Den må også tilføres oksygen for 
å kunne omsette dette fôret til vekst, og for å opprettholde normale kroppsfunksjoner 
(vedlikehold). 

• Ved å spise fôr, frigjør fisken partikler (ekskrementer) som er i partikkelform. Disse synker til 
bunns, og vil oppføre seg som partikler en stund. Uspist fôr vil også synke til bunns og opptre 
som partikler.  

• Fra fiskens stoffskifte vil vannet bli tilført karbondioksid (CO₂) og ammonium (NH₃ + NH₄⁺). 
Dette er oppløste stoffer som fordeles i hele vannvolumet i karet. 

 
Fôret påvirkning av vannkvaliteten, vannbehandlingstiltak i et resirkulasjonsanlegg. 

 

I hovedsak har vi oppløst stoff og partikler som er gjenstand for vannbehandlingen i et 
resirkulasjonsanlegg. Årlig produksjon av 585 tonn smolt inklusiv dødelighet krever 
maximum 585 tonn med fôr. Vannforbruket er ca. 600 liter vann/pr. kg fôr. Årlig vannforbruk 
er på 360 000 m³.	  (Beregnet ut fra årlig fôrforbruk multiplisert med 600 liter vann pr. kg fôr.) 

Grunnvannsutredninger 

Med et vannbehov på maks. ca. 27 l/s er det naturlig å vurdere andre aktuelle 
vannforsyningsløsninger. Derfor vil det også bli igangsatt alternative løsninger på supplerende 
vannkilder.  
Det gjelder følgende alternative supplerende kilder: 

• Grunnvannsuttak fra løsmasseavsetninger; breelvavsetning ved Gandvik 
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• Grunnvannsuttak fra løsmasseavsetninger; breelvavsetning på Brannsletta.  
• Overflatekilde Andurja  

Det mest aktuelle området for grunnvannsundersøkelser er området rett ovenfor det planlagte 
settefiskanlegget ved Gandvik.  
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Vedlegg 6.3.6 Utslipp til resipient 

Utslipp 
Avløpsvannet fra det planlagte settefiskanlegget skal slippes renset ut i sjø i Gandvik 15 m 
dyp. Rensetrinnet består av et mekanisk filter med lysåpning på maks. 90 µm og et biologisk 
filter. 

 
Endring av vannkvaliteten som følge av fiskeproduksjonen 

Vannkvaliteten blir endret som følge av foring og fordøyelse i ett oppdrettsystem for smolt. 
Vest Fish Consult Aps har gjort følgende beregninger på endringer av vannkvaliteten i et 
smoltanlegg: 
Bidrag av COD og BI5 fra ufordøyd fôr eksklusive fôrspill: 
 

Bidrag av COD og BOF5 fra ufordøyd fôr eks. fôrspill 

Forspill Ufordøyd 

(g/kg fôr) 

Partikulært 

(g/kg prod fisk) 

COD Oppløst 

(g/kg prod fisk) 

Totalt 

(g/kg prod fisk) 

Protein 34 59,4 23,8 83,2 

Fett 20 57 22,8 79,9 

Karbohydrat 41 48,2 19,3 67,5 

Fiber 15 17,4 7,0 24,4 

Total COD  182,1 72,8 255,0 

Total BOF5  36,4 36,4 72,8 

 

Bidrag av COD og BOF5 fra fôrspill: 
Bidrag av COD og BOF5 fra fôrspill(Utelukkende på partikulært form) 

Sammensetning av 
ufordøyd fôr 

Fôrspill 

(g/kg fôr) 

Partikulært 

(g/kg fôr) 

COD Oppløst 

(g/kg fôr) 

Totalt 

(g/kg fôr) 

Protein 0,5 0,9 0 0,9 

Fett 0,2 0,6 0 0,6 

Kullhydrat 0,1 0,2 0 0,2 

Fiber 0,0 0,0 0 0,0 

Total COD  1,7 0 1,7 

Total BOF5  1,0 0 1,0 

 
 

 
Totalbidrag av Nitrogen (N) og Fosfor (P): 
Totalbidrag av Nitrogen og fosfor inkludert spillfôr 

Sammensetning av ufordøyd fôr Nitrogen (N) Fosfor (P) 
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(g) (g) 

Innhold i for (g/kg fôr) 76,8 16,0 

Mengde tilført via fôr (g/kg prod fisk) 76,8 16,0 

Ufordøyd (g/kg prod fisk) 5,4 5,6 

Innhold i fisk (g/kg prod fisk) 27,5 4,3 

Utskilt fra fisk (g/kg prod fisk) 43,9 6,1 

 
Totalt samlet restprodukter fra produksjon av 585 tonn biomasse ved bruk av 585 tonn fôr. 
 Oversikt over det samlede produksjonsbidrag forut for rensing, inkludert spillfôr. 

Produksjonsbidrag Totalt rest 

(kg pr år) 

Partikulært 

(kg pr år) 

Oppløst 

(kg pr år) 

Restprod 

(kg pr tonn 
prod fisk) 

Restprod 

(kg pr tonn 
fôr) 

COD 

Partikulært 

Oppløst 

150 345  

107 640 

 

 

42 705 

257 

184 

73 

257 

184 

73 

Modifisert BOF5 

Partikulært 

Oppløst 

43 290  

21 645 

 

 

 

21 060 

74 

37 

36 

74 

37 

36 

Nitrogen (N) 

Partikulært 

Oppløst (TNOppløst) 

Ammonium-N 1) 

Urinstoffer 1) 

Nitritt/Nitrat 1) 

Rest (organisk 
bundet) 1) 

28 665  

2 925 

 

 

25 740 

(18 720) 

(2 340) 

(0) 

(4 680) 

 

49 

5 

44 

(32) 

(4) 

(0) 

(8) 

49 

5 

44 

(32) 

(4) 

(0) 

(8) 

Fosfor (P) 

Partikulært 

Oppløst 

7 020 

 

 

3 510 

 

 

3 510 

12 

6 

6 

12 

6 

6 

Sum 229 320 135 720 93 015 392 392 

1) Andel av TN
Oppløst

 

585 tonn biomasse og 585 tonn for resulterer i 229 320 kg restavfall som må renses.  
 

Rensing av utslipp 
Det resirkulerte vannet i karsystemet blir renset av henholdsvis mekanisk filter som fjerner 
partikulært stoff ved hjelp av karhydraulikk, og biologisk filter som fjerner både partikulært 
og oppløst stoff. Renseeffekten er avhengig av åpning på filterduk i mekanisk og type 
biologisk filter. 
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Skisse av renseprosessen i tilbudt smolt system 

 

Følgende renseeffekter gjelder for tilbudt type mekanisk filter: 
 
Renseeffekter, mekanisk filtrering ut fra åpning på filterduk 

Filteråpning - Renseeffekter SS 

(%) 

BOD5 

(%) 

N 

(%) 

P 

(%) 

40 µm 75 68 29 75 

60 µm 70 63 24 65 

90 µm 65 53 19 60 

 
  

Fisketanker	   Pumpe	   Oksygenering	  

Mekanisk	  filter	  

Reservoar	  1	  

Pumpe	  

UV	  

Biofilter	  

Moving	  bed	  filter	  

Rislefilter	  

Reservoar	  2	  

Utslipp	  

VannGlførsel	  

Temperatur	  
regulering	  

Ozon	  

By
pa
ss
	  

Spylevann 

Returspyli
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Følgende renseeffekter gjelder for tilbudt type biologisk filter: 
Renseeffekter biologisk filter 

COD BOD5 Nitrogen (N) Fosfor (P) 

Partikler 
(%) 

Oppløst 

(%) 

Partikler 
(%) 

Oppløst 
(%) 

Partikler 
(%) 

Oppløst 
(%) 

Partikler 
(%) 

Oppløst 
(%) 

40 80 40 80 40 15 15 3 

 

Det er 3 måter å skifte ut vann i et resirkulasjonsanlegg basert på vannutskifting 600 l/dag pr. 
kg fôr: 

• Utslippsvann (Discharge water), 400 liter vann/kg fôr 
• Spylevann fra tromlefilter (Mechanical filter), 200 liter vann/kg fôr 
• Returspyling av biofilter, hver 5-6 uke 

Årlig produksjon av 585 tonn smolt inklusiv krever 585 tonn med fôr. Vannforbruket er ca. 
600 liter vann/pr. kg fôr. Årlig vannforbruk er på 360 000 m³.	  (Beregnet ut fra årlig fôrforbruk 
multiplisert med 600 liter vann pr. kg fôr.) 

 
Beregnet renseeffekt med mekanisk og biologisk filter med filteråpning 90 µm, årlig utslipp 

Beregnet 
renseeffekt 

SS COD BOD₅  Nitrogen (N) Fosfor (P) 
Total Partik

. 
Oppl
. 

Total Partik
. 

Oppl
. 

Total Partikl
. 

Oppl. Total Partik
. 

Oppl
. 

Innhold g/kg 
produsert fisk  257 184 73 74 37 36 49 5 44 12 6 6 

Innhold g/kg fôr 150 257 184 73 74 37 36 49 5 44 12 6 6 

Fjernet i mekanisk 
filter 90 µm filterduk   119,

6   19,9   1  1 3,4  

Rest etter mekanisk 
filtrering 90 µm  137 64,4 73 54 18 36 48 4 44 8 2 6 

Fjernet i biologisk 
filter 90µm  84,1 25,8 58,

3 36,2 7 29,
2 8,3 1,7 6,6 0,5 0,3 0,2 

Rest etter biologisk 
filter → 

Utslipp (gram pr. kg 
fôr) 

 53 39 15 18 11 7 40 3 37 8 2 6 

Konsentrasjoner i 
vann mg/l              

Vannutskifting 600 
l/dag pr. kg fôr (mg/l)  89 64 24 30 18 12 67 4 62 13 3 10 

Årlig vannforbruk 
360 000 m³ gir kg 
utslipp pr. år  

 32 040 23 040 8 640 10 800 6 480 4 320 24 120 1 440 22 320  4 680 1 080 3 600 

 

Beregnet renseeffekt på COD, BOD5, N og P basert på partikkelfjerning før utslipp. 
 

Total årlig fjerning av kun oppløste stoffer basert på partikkelfjerning av utslipp 
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Produksjonsbidrag-
/ rest (kg) 

Årlig bidrag 

(kg) 

Årlig utslipp 
av oppløst 
stoff (kg) 

Renset – 
Fjernet 

(kg) 

Renseeffekt   

(%) 

COD 150 345 9 021 141 324 94 

BOD5 43 290 4 329 38 961 90 

Total N 28 655 21 785 6 880 24 

Total P 7 020 3 580 3 440 49 

Sum totalt 229 320 38 984 190 336 83 

 
Beregnet renseeffekt på COD, BOD5, N og P. 
Total årlig fjernelse av partikler + oppløst stoff 

Produksjonsbidrag-
/ rest 

Årlig bidrag Årlig utslipp 
av partikulært 
+ oppløst stoff 

(kg) 

Renset - 
Fjernet 

Renseeffekt i 
% 

COD 150 345 31 572 118 773 79 

BOD5 43 290 10 390 32 900 76 

Total N 28 655 23 219 5 446 19 

Total P 7 020 4 703 2 317 33 

Sum totalt 229 320 68 796 160 524 70 

 
Årlig utslipp av COD er på 31 572 kg, BOD5 er på 10 390 kg, Nitrogen er på 23 219 kg og 
Fosfor på 4 703 kg fra anlegget. Samlet utgjør dette 68 796 kg utslipp. Utslippet utgjør 30 % 
av den totale forurensningen som prosessen genererer (68 796 kg av 229 320 kg) 

 
Beregnet renseeffekt med mekanisk og biologisk filter med filteråpning 90 µm, årlig utslipp 

Konsentrasjoner i 
utslippsvannet 

COD BOD₅  Total 
N 

NO3
- Total P PO4

- 

Vannutskifting 600 l/dag pr. kg fôr 
(mg/l) 24 12 62 276 10 30 

 
Dette er basert på at man anslår at spylevannsandelen med 0,50 g SS/liter vannforbruk fra 
spylevann har den samme kjemiske sammensetningen av COD, BOD5, N og P som selve 
utslippsvannet. 

 
Det vil bli installert et båndfilter som vil konsentrere slam fra spylevannsandelen så det 
partikulære stoffet tas ut fra spylevannsandelen. Dette slammet lagres i en slamtank til 
uttransport.  
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Vedlegg 6.3.7 Miljø, landskap, kulturminner, mm 

 
Biologisk mangfold 

Fylkesmannen i Finnmark (e-post av 28.01.2011, Eirik Fløyland) anser at det foreligger 
tilstrekkelig dokumentasjon i Artsdatabanken og Naturbase. Det er med andre ord ikke 
nødvendig med egne feltundersøkelser i området.  
I følge artsdatabanken er det ikke observasjoner som viser at tiltaket vil komme i konflikt 
med, eller påvirke, truete eller sårbare arter (http://artskart.artsdatabanken.no/FaneKart.aspx).  
 

I følge naturbasen (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn) kommer ikke tiltaket i konflikt med 
noen av kategoriene i basen (verneområde, foreslått verneområde, prioritert naturtype, 
artsdata, kulturlandskap, statlig sikra friluftsliv og viktige friluftsområder).  
 

Flora og fauna 
Tiltaket berører direkte et område med allerede teknisk inngrep med atkomstvei for 
anleggsmaskin til tunnelåpningen og anleggsvei.  Kun et lite område mellom anleggsveien og 
grustaket der settefiskanlegget planlegges å ligge, om lag 200 meter, er et område som ikke 
allerede er direkte berørt.  
I anleggsperioden vil et større område berøres på grunn av menneskelig aktivitet og støy. 
Dette vil i første rekke berører dyre- og fuglelivet i området. Området er imidlertid i 
umiddelbar nærhet av europavei 6, slik at området allerede er utsatt for støy gjennom hele 
året. Trafikken er høyest på sommerhalvåret.  
Etter vårt syn vil tiltaket ha minimal betydning på flora og fauna.   

 
Landskap 

Fra tilkoblingspunktet (kt 176) legges det 250/355 PE100 PN 16 preisolert vannledning, i 
store deler langs etablert anleggsvei frem til planlagt settefiskanlegg (kt 15). Vannledningen 
vil graves ned i en grunn grøft, ca. 1375 lm, med antatt overdekning ca. 0,6 - 0,8 m. 
Vannforsyningen vil ikke endre landskapet av noen betydning.  

Selve smoltanlegget er planlagt i eksisterende grustak like ovenfor europavei 6 (E6). Det vil 
være et stort bygg i et område der det ellers ikke finnes tilsvarende store bygninger. 
Bygningen vil være godt synlig fra europavei 6, men ikke være dominerende i landskapet da 
terrenget rundt (møt sør/sør-vest) er hellende.  

Da tiltaket kun berører områder med eksiterende tekniske inngrep vil ikke det planlagte 
tiltaket ha noen betydning for INON (inngrepsfrie naturområder).  

 
Kulturminner  

Tiltaket vil ikke ha betydning for registrerte kulturminner (http://www.kulturminnesok.no/; 
http://www.nordatlas.no). Grøfte- og ledningstraseen på ca. 200 meter fra anleggsvei til 
grustak er det eneste området som berøres direkte, og som ikke allerede har tekniske inngrep.  
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Sametinget har i brev av 10.05.2011 (ref 11/2480-2) gitt en forhåndsvurdering av tiltaket og 
konkluderer med at det er liten sannsynlighet at tiltaket vil berøre hittil ukjente kulturminner.  


