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FORORD 

Pga økt tilflytting og industri antas det at Florølandet og Brandsøy i nær fremtid vil øke sitt 
samlede utslipp, slik at en kommer over grensa på 10 000 personekvivalenter (pe). Dette 
medfører iht. forurensningsforskriften skjerpede rensekrav. Dersom man i tillegg tar hensyn 
til eksisterende prosessavløp fra fiskeindustrien i Gunhildvågen, som i dag er tilknyttet 
kommunalt nett, vil de nåværende samlede utslippene fra Florølandet og Brandsøy være i 
størrelsesorden 10 000 pe eller mer. 
 
I 2008 og 2009 ble det av Rådgivende Biologer AS foretatt en resipientundersøkelse av 
resipientene for Florølandet og Brandsøy, samt supplerende undersøkelser i Gunhildvågen i 
2010.  
 
Asplan Viak er engasjert av Flora kommune, Teknisk drift og prosjektleiing, ved Rune 
Kristiansen for å utarbeide dispensasjonssøknad for rensekravene i forurensningsforskriftens 
kap. 14-8 Utslipp til mindre følsomt område. Søknaden er utarbeidet iht. 
forurensningsforskriftens kap. 36-2 Innhold i søknad om tillatelse.  
 
Siv.ing. Tom Monstad har vært Asplan Viaks oppdragsleder for oppdraget. Siv.ing. Anders 
Prøsch har vært sentral prosjektmedarbeider. 
  
 
 
Bergen, 30.06.2011 
 
 
Tom Monstad 
Oppdragsleder 
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1 DEN ANSVARLIGES NAVN OG ADRESSE 

Opplysninger om søker: 
 
 Flora kommune, Teknisk drift og prosjektleiing 
 v. Rune Kristiansen 
 Markegata 51 
 6900 Florø 
  
Opplysninger om rådgivende konsulent i søknadsprosessen:  
 
 Asplan Viak AS 
 v. Tom Monstad, tlf. 957 63 466 
 Pb 2304 Solheimsviken 
 5824 Bergen 

2 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA RENSEKRAVENE I 
FORURENSNINGSFORSKRIFTENS KAP. 14-8 

På vegne av Flora kommune søker herved Asplan Viak AS om dispensasjon fra 
rensekravene i forurensningsforskriftens kap. 14-8 som stiller krav til sekundærrensing.  
 
 
§ 14-2. Definisjon av rensegrad 
 

Følgende definisjoner for rensegrad gjelder i kapittel 14: 
(…) 
b) Sekundærrensing: En renseprosess der både 

1) BOF5-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 % av det som blir tilført 
renseanlegget eller ikke overstiger 25 mg O2 /l ved utslipp og 

2) KOFCR-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75 % av det som blir tilført 
renseanlegget eller ikke overstiger 125 mg O2 /l ved utslipp. 

(…) 
 

§ 14-8. Utslipp til mindre følsomt område 
 
Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område (…) skal gjennomgå sekundærrensing. 
(…) 
Fylkesmannen kan fastsette mindre omfattende rensing enn sekundærrensing for kommunalt 
avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mellom 2 000 pe og 10 000 pe til elvemunning eller 
mellom 10 000 på og 150 000 pe til sjø, forutsatt at  
a) resipienten kan klassifiseres som mindre følsom (…), 
b) utslippene minst har gjennomgått primærrensing og 
c) den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har skadvirkninger på 

miljøet. 
(…) 

 
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

 
 
Dagens utslippstillatelse er hjemlet i kap. 13 i forurensningsforskriften som gjelder for samlet 
utslipp av kommunalt avløpsvann til sjø fra tettbebyggelse på mindre enn 10 000 pe. Med en 
forventet fremtidig befolkningsøkning antas det et samlet utslipp som vil ligge over 10 000 pe 
for Florølandet og Brandsøy i 2015. Dette medfører at det er kap. 14 i 
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forurensningsforskriften som vil være gjeldende regelverk i fremtiden, samt et skifte i 
forurensningsmyndighet fra Flora kommune til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 
 
Som det går frem av utdraget fra forurensningsforskriften (over) gis det åpning for mindre 
omfattende rensegrad enn sekundærrensing bl.a. dersom en gjennom ”grundige 

undersøkelser kan vise at utslippene ikke har skadevirkning på miljøet. 
 
Med utgangspunkt i dette har Rådgivende Biologer AS foretatt resipientundersøkelser av 
sjøresipientene som omkranser Florølandet og Brandsøy som grunnlag for søknad om 
dispensasjon fra rensekravene (rapportene er vedlagt): 
 

 Flora kommune. Resipientundersøkelse for Florølandet og Brandsøy. Beskrivelse av 
resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2009, Rapport 1200. (2009) 
Rådgivende Biologer AS v. Brekke, Erling m.fl. 

 Resipientundersøkelse sørvest for Gunhildsvågen i Flora kommune. Beskrivelse av 
resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 2010, Rapport 1342. (2010) 
Rådgivende Biologer AS v. Brekke,  Erling m.fl.  

 
Det er også innhentet informasjon fra Flora kommune. Fullstendig liste over referanser finnes 
bakerst i søknadsdokumentet. 
 
Søknaden er i samsvar med forurensningsforskriftens kap. 36-2 Innhold i søknad om 
tillatelse. 
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3 OPPSUMMERING AV UTFØRTE RESIPIENTGRANSKINGER 

I respientundersøkelsen er det tatt utgangspunkt i de største utslippene fra Florølandet og 
Brandsøy, samt fjordkatalogens inndeling i resipienter/sjøområder (Botnafjorden, 
Hellefjorden, Skorpefjorden og Solheimsfjorden) i forhold til disse. I tillegg er det utført en 
supplerende undersøkelse for utslipp til Rekstafjorden. Et sammendrag og konklusjoner fra 
undersøkelsene er samlet i dette kapittelet. 

 

Figur 1: Oppdeling av sjøområdene rundt Florølandet og Brandsøy. Kilde: Fjordkatalogens inndeling / 
Rådgivende Biologer AS, 2009 

3.1 Metode 

Prøvetaking, analysering og beregninger er utført og vurdert iht. til Klima- og 
forurensningsdirektoratets (KLIF, den gang Statens forurensningstilsyn) 
klassifikasjonssystem for å kartlegge resipientenes økologiske status: 

 Undersøkelser er gjennomført etter metodikk som fremgår av SFT-veileder 
TA1890/2005: 

 Analyser av vannkvalitet på 7 steder 

 Hydrografi i vannsøylen på 11 steder 

 Strømmålinger sommer og vinter på 2 steder utenfor eks. og planlagte utslipp 

 Modellering av spredning og innblandingsdyp for 7 utslipp 

 Undersøkelse av sedimentkvalitet med kornfordeling og kjemiske analyser av 
miljøgifter og bunndyrsamfunnets sammensetning på 5 steder i resipienten iht 
NS 9422 og NS 9423 
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 Vurderinger er gjort iht Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og 
kystfarvann (SFT, Veileder TA 2229/2007, 2007) og Klassifisering av miljøkvalitet i 
fjorder og kystfarvann (SFT, Veileder 97:03, 1997). 

Det er utført undersøkelser i alle de fem nevnte sjøområdene (figur 1) og vurderingene er av 
naturlige årsaker gjort med utgangspunkt i belastningen for hvert enkelt av sjøområdene. 

Begrepet “økologisk status” er hentet fra EUs rammedirektiv for vann, som ble innlemmet i 
EØS-avtalen fom 2008 og gjelder således for norske forhold. Direktivet har som mål å 
beskytte og om nødvendig forbedre tilstanden i hver enkelt vannforekomst slik at en sikrer at 
bruken av vannforekomsten er bærekraftig. Den økologiske statusen bestemmes på 
bakgrunn av en helhetlig vurdering av økologiske og kjemiske forhold i vannforekomsten. 
Vannforekomsten blir kategorisert etter en skala fra 1 til 5, der 1 er “høy status” og 5 er 

“meget dårlig status”. Vannforekomsten er tilfredsstillende om den blir vurdert til klasse 1 

eller 2 (“god status”). 

3.2 Sammendrag av resipientundersøkelsens resultater 

I figuren under vises den økologiske statusen i de undersøkte punktene, markert vha 
fargekoder. Den økologiske statusen er en samlet vurdering fra undersøkelsene gjort i hvert 
enkelt punkt (se tabell 1). I de etterfølgende delkapitlene er resultatene utdypet med utdrag 
fra sammendrag fra resipientgranskingen. Lokalisering av rensedistriktene (RD) det refereres 
til i den etterfølgende teksten kan sees i vedlegg 1. 

 

Figur 2: Økologisk status basert på målinger gjennomført i 2008 og 2009. Statusen er basert på en samlet 
vurdering av de ulike undersøkte forhold. (Rådgivende Biologer AS 2009 og 2010) 
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Tabell 1: Oversikt over KLIF-klassifisering av miljøtilstand for hver av de undersøkte stedene og alle de 
undersøkte elementene i 2008, 2009 og 2010. For miljøtilstand er femdelt skala benyttet. Miljøstatus for alle 
elementene er summert til “økologisk status” (vist i figur 2). (Rådgivende Biologer AS, 2009 og 2010) 

Element Botnafjorden Helle-
fjorden 

Skorpe-
fjorden 

Solheimsfjorden Reksta-
fjorden 

Melkevika 
st. 1 

Stranda 
st. 2 

Havreneset 
st. 3 

Havreneset 
sør 

St. 4 Storåsen 
sør 

Kanalen 
sør 

Solheims-
feltet 

Ausesundet 
st. 5 

Siktedyp I I I - I I I - (I)**** 
Turbiditet I I I - I I I - I 
Klorofyll a (sommer) I I I - I I I - - 
Fosfor I-III I-II I-II - I-II I-II I-II - I 
Nitrogen I I I - I I I - I 
E. coli I-II I-III* I - I I I-II* - I-II* 
Vannkvalitet II I I - I I I - I 
Oksygen I I I - I I I I I 
Bunnfauna i resipient III II I - III** - - - III 
Bunnfauna ved avløp I I - I - I I I V 
TOC i sediment V V*** V*** I V*** I I I III*** 
Sedimentkvalitet III II I I I I I I III 
Tungmet. i sediment I-IV I-II I - I-IV - - - I 
PAH i sediment III III II - II - - - I 
PCB i sediment III III II - II - - - I 
TBT i sediment V V III - I - - - I 
Miljøgifter i sediment IV IV II - II - - - I 
Økologisk status Moderat God Høy Høy Høy Høy Høy Høy Høy 
* De (noe) forhøyete nivåene skyldes at prøvene er tatt like ved eller i fontenen fra avløpet. 
** Artssammensetningen tilsier KLIFs miljøtilstand I = “meget god”. 
*** Nivået av TOC i sediment relatert til KLIFs klassifiseringssystem gir ikke alltid et korrekt bilde av belastningen fordi 

grensene mellom tilstandsklassene synes å være satt for strengt i forhold til at kvaliteten på bunnfaunaen på stasjonene 
tilsier “gode” og/eller “meget gode” miljøforhold. 

**** Vurdert ut fra vintermålinger og tidligere erfaring fra området. 
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” 
3.2.1 Vannforekomst Botnafjorden 

 
Sjøområdet Botnafjorden  utgjør en egen vannforekomst på nordsiden av Florølandet og Brandsøy. Den er 
forbundet med Hellefjorden i vest og er relativt åpen, men den delen av vannforekomsten som utgjøres av 
delresipienten Florø havnebasseng er noe innelukket og tersklet mot vest. Botnafjorden er av typen  CNs2 = 
“moderat eksponert kyst/skjærgård”, og den vil etter all sannsynlighet ha noe varierende økologisk status 
varierende fra “moderat økologisk status” i Melkevika til “god økologisk status” utenfor Stranda. Resipienten er 
noe innelukket og tersklet og har derfor noe redusert vannutskifting, og den er påvirkbar for lokale tilførsler. Det 
foreligger strømmålinger ved planlagt nytt avløp i Melkevika, samt hydrografi- og vannkvalitetsmålinger utenfor 
planlagt nytt avløp i Melkevika og eksisterende avløp utenfor Stranda. Sedimentkvaliteten samt kvaliteten på 
dyresamfunnet ble undersøkt fra like ved avløpene Ragnarud/Hovland (RD1) og Stranda (RD 2+3) og utover i  
resipienten. Sedimentkvalitet, miljøgifter i sediment samt kvaliteten på dyresamfunnet ble også undersøkt på to 
steder ute i resipienten, dvs i Melkevika og utenfor Stranda. 
 
Miljøtilstanden i vannmassene tilsvarer ut fra en helhetsvurdering SFTs tilstandsklasse I = "meget god" for 
næringsrikhet, turbiditet, bakterienivå og siktedyp sommer og vinter samt klorofyll a sommerstid. Unntaket var 
nivået av næringssalt om vinteren og E. coli i Melkevika om sommeren som tilsvarte SFTs tilstandsklasse II = 
”god”. Miljøtilstanden i sedimentet tilsvarer SFTs tilstandsklasse III = "moderat" i Melkevika og I = ”bakgrunn” 
utenfor Stranda for nivået av tungmetaller, mens nivået av organiske miljøgifter tilsvarte SFTs tilstandsklasse IV= 
"dårlig" både i Melkevika og utenfor Stranda. Det organiske innholdet i sedimentet var noe høyt begge steder, og 
kvaliteten på dyresamfunnet på det dypeste i resipienten utenfor Melkevika var tydelig preget av organiske 
tilførsler, mens dette i litt mindre grad også gjaldt Stranda slik at kvaliteten på dyresamfunnet tilsvarte SFTs 
tilstandsklasse III = ”mindre god” i Melkevika og tilstandsklasse II = ”god” utenfor Stranda. Dyresamfunnet 
utenfor avløpet Ragnarud/Hovland (RD1) og Stranda (RD2+3) og et stykke utover i resipienten var i mindre  
grad påvirket av utslippene, og det var relativt gode miljøforhold for bunnlevende dyr. Stasjonene i 
havnebassenget nord for Florølandet influeres av naturlige tilførsler, kloakkutslipp samt spillvann og utslipp fra 
industri. Forholdene vurderes som moderate for omsetning og borttransport av materiale ved det dypeste i 
resipienten (basert på tidligere undersøkelser), mens forholdene rundt selve avløpene Ragnarud/Hovland (RD1) 
og Stranda (RD 2+3) vurderes som noe bedre. Ut fra en forventet moderat økning av kloakkutslipp på 5 – 10 % i 
Melkevika og Stranda fram til 2015, er det lite trolig at bare dette alene vil medføre noen forverring av 
miljøforholdene for bunnfaunaen, siden det nye avløpet i Melkevika og eksisterende utslipp utenfor Stranda 
ligger på rundt 30 m dyp, som tilsvarer terskeldypet mot vest. Sedimentet i Florø havnebasseng er tydelig 
påvirket av miljøgifter, som mest sannsynlig stammer fra "gamle" synder, dvs utslipp fra ulike former for 
industriell aktivitet i havneområdet og skipstrafikk. 
 
Vannstrømmen målt midtsommers på 10 og 20 m dyp og midtvinters på 5 og 20 m dyp i Melkevika var svak, 
men strømmen var litt sterkere vinterstid. På begge dypene var strømhastigheten nokså tydelig påvirket av 
tidevannsstrømmen, men dette viste lite igjen på strømretningen siden Melkevika ligger noe ”inneklemt” helt øst i 
havnebassenget, nærmest inne i en bukt hvor vannmassene i mindre grad regelmessig skifter retning i takt med 
tidevannet. Strømmen gikk noe retningstilfeldig sommer og vinter og fulgte i liten grad topografien på stedet (øst 
- vest). På begge dyp om sommeren flyttet strømmen seg i liten grad bort fra målestedet og indikerer således 
moderate vannutskiftingsforhold. Påbegge dyp om vinteren ble det målt noe sterkere strøm og høyere 
vanntransport, slik at strømmen i noen grad flyttet seg bort fra målestedet. En totalvurdering tilsier moderate 
strøm- og vannutskiftingsforhold i Melkevika, men resultatene indikerer at vannutskiftingen i Melkevika bort fra 
målestedet er bedre om vinteren enn om sommeren. Utslippsvannet fra det nye avløpet i Melkevika vil dermed 
ikke bli innblandet og fortynnet bort fra innlagringsdypet så effektivt om sommeren som om vinteren. Ved 
maksimal vannmengde i avløpsrøret vil toppen av skyen kunne ha gjennomslag til overflaten om vinteren siden 
vannmassene ikke er sjiktet, men mer homogene nedover mot utslippet. Ved eksisterende utslipp utenfor 
Stranda vil fortynningen om sommeren trolig være noe bedre enn i Melkevika, og om vinteren vil ikke toppen av 
skyen nå overflaten. 
 

Rådgivende Biologer AS, 2009 
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” 

” 

3.2.2 Vannforekomst Hellefjorden 

 
Sjøområdet  Hellefjorden  utgjør en egen vannforekomst på nordvestsiden av Florølandet. Den er  
forbundet med Skorpefjorden i sør og er åpen mot nordvest ut mot kysten. Denne er av typen CNs2 =  
“moderat eksponert kyst/skjærgård”, og den vil etter all sannsynlighet ha “høy økologisk status” i  
sjøområdet nordvest for Havreneset. Resipienten er  kystnær, stor og åpen og har meget god  
vannutskifting, og den er lite påvirkbar for lokale tilførsler. Det foreligger strømmålinger, hydrografi-  
og vannkvalitetsmålinger like vest for planlagt nytt avløp utenfor Havreneset. Sedimentkvaliteten,  
miljøgifter i sediment samt kvaliteten på dyresamfunnet ble undersøkt på ett sted i resipienten nordvest  
for Havreneset. 
 
Miljøtilstanden tilsvarer ut fra en helhetsvurdering SFTs tilstandsklasse I = "meget god" for  
næringsrikhet, turbiditet, bakterienivå og siktedyp sommer og vinter, klorofyll a sommerstid, og for  
sedimentkvalitet samt kvaliteten på dyresamfunnet i resipienten. Miljøtilstanden tilsvarer SFTs  
tilstandsklasse I = "bakgrunn" for tungmetallene og II = "god" for nivået av organiske miljøgifter på  
det undersøkte stedet i sedimentet nordvest for Havreneset. Forholdene i Hellefjorden vurderes som  
meget gode for omsetning og borttransport av materiale fra det nye avløpet utenfor Havreneset.    
 
Vannstrømmen målt midtsommers på 5 og 15 m dyp nordvest for Havreneset var sterk, mens strømmen målt 
midtvinters på 2 og 15 m dyp var henholdsvis middels sterk og sterk i forhold til måledypet. Strømmen var jevnt 
over litt sterkere vinterstid. Strømmen var regelmessig påvirket av tidevannstrømmen. I takt med 
tidevannsbølgen endres strømmens retning og fluks (vanntransport) relativt hyppig i måleperioden på begge dyp 
og i begge årstider i de to hovedretningene sør-sørvest og nord-nordvest i sjøområdet nordvest for Havreneset. 
Dette bidrar til at strømmen regelmessig returnerer til målestedet og at vannet i middels grad om sommeren, i 
liten grad om vinteren på 2 m dyp og i noe større grad på 15 m dyp flytter seg ut av området ved det nye avløpet. 
Dette kan tolkes dit hen at vannutskiftingen periodevis ikke er så god, men strømmen og vanntransporten er så 
pass sterk og stor at selv om de to hovedretningene periodevis opphever hverandre sommer og vinter, er vannet  
forlengst utskiftet og innblandet med nye vannmasser før det "returnerer" i motsatt retning mot målestedet. 
Strømmen og vannutskiftingen er totalt sett god for området, og avløpsvannet fra det nye avløpet utenfor 
Havreneset vil relativt raskt og effektivt fortynnes og transporteres ut av området.  
 

Rådgivende Biologer AS, 2009 
 

 

3.2.3 Vannforekomst Skorpefjorden 

 
Sjøområdet  Skorpefjorden  utgjør en egen vannforekomst på vestsiden av Florølandet. Den er forbundet med 
Hellefjorden i nord og er åpen mot vest ut mot kysten og nord mot Hellefjorden. Denne er av typen av typen 
CNs2 = “moderat eksponert kyst/skjærgård”. Det er ikke mulig å angi nøyaktig økologisk status siden 
undersøkelsen bare omfatter en grabbundersøkelse med vurdering av sediment og dyr utenfor avløpet 
Havreneset sør (RD 6) helt øst i vannforekomsten. Det er likevel nokså sannsynlig at vannforekomsten 
Skorpefjorden vil ha  “høy økologisk status” i denne delen av resipienten siden den er åpen mot nord og 
forbundet med Hellefjorden og derfor har gode strøm- og vannutskiftingsforhold i det området hvor utslippet 
ligger. Resipienten her er åpen mot vest og nordvest og har meget god vannutskifting, og den er lite påvirkbar for 
lokale tilførsler. Sedimentkvaliteten samt kvaliteten på dyresamfunnet fra avløpet ved Havreneset sør og utover i  
resipienten ble undersøkt. 
 
Dyresamfunnet utenfor avløpet ved Havreneset sør og et stykke utover i resipienten var i liten grad påvirket av 
utslippet. Det ble funnet sparsomt med  sediment, med mest skjellsand og fra noen få til flere dyr i en avstand fra 
like ved avløpet og et lite stykke utover i resipienten. Stedet var tilnærmet upåvirket av utslippet med hensyn på 
sedimentkvalitet og dyr. Forholdene utenfor Havreneset sør vurderes som gode for omsetning og borttransport 
av materiale fra avløpet. 

 
Rådgivende Biologer AS, 2009 
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3.2.4 Vannforekomst Solheimsfjorden 

 
Sjøområdet Solheimsfjorden utgjør en egen vannforekomst sør for Florølandet og Brandsøy innenfor 
Rekstafjorden mot vest. Denne er av typen CNs2 = “moderat eksponert kyst/skjærgård”, og den vil etter all 
sannsynlighet ha “høy økologisk status” i hele resipienten sør for Florølandet og Brandsøy fordi den er stor og 
åpen og har meget god vannutskifting. Den er eksponert fra sør og åpen og dyp helt mot vest ut til kysten, og 
utslippene drenerer til en fjord med svært gode strøm- og utskiftingsforhold. Fjorden er derfor ikke særlig 
påvirkbar for lokale tilførsler. Det foreligger strømmålinger ved eksisterende avløp Storåsen sør og Kanalen sør, 
og hydrografi- og vannkvalitetsmålinger utenfor de samme avløpene samt ett sted ute i Solheimsfjorden. 
Sedimentkvaliteten samt kvaliteten på dyresamfunnet ble undersøkt fra like ved avløpene Storåsen sør (RD9), 
Kanalen sør (RD10) og Solheimsfeltet (RD11)  og utover i resipienten. Sedimentkvalitet, miljøgifter i sediment 
samt kvaliteten på dyresamfunnet ble også undersøkt på ett sted ute i resipienten Solheimsfjorden.   
 
Miljøtilstanden tilsvarer ut fra en helhetsvurdering SFTs tilstandsklasse I= "meget god" for næringsrikhet, 
turbiditet, bakterienivå og siktedyp sommer og vinter, klorofyll a sommerstid, og for sedimentkvalitet og kvaliteten 
på dyresamfunnet utenfor alle avløpene. Miljøtilstanden i sedimentet i Solheimsfjorden tilsvarer SFTs 
tilstandsklasse II = "god" for nivået av tungmetaller og organiske miljøgifter. Det organiske innholdet i sedimentet 
var noe høyt, men er representativt for naturtilstanden i dype fjorder med god vannutskifting. Kvaliteten på 
dyresamfunnet på det dypeste i Solheimsfjorden var i liten grad påvirket av utslippene, og vurdert ut fra 
kvaliteten på dyresamfunnet, og tilstedeværende arter i næringsfattige fjorder klassifiseres området til beste 
tilstandsklasse I = "meget god" selv om diversitetsindeksen formelt tilsvarte tilstand III = ”dårlig”. Heller ikke lokalt  
rundt avløpene utenfor Storåsen sør, Kanalen sør og Solheimsfeltet i en avstand på 10 – 50 m fra avløpene var 
det mulig å spore noen negativ effekt av utslippet på sedimentkvalitet eller kvaliteten av dyresamfunnet.  
 
Vannstrømmen målt midtsommers på 5 og 15 m dyp utenfor Storåsen sør var sterk, mens strømmen målt 
midtvinters på 2 og 15 m dyp var henholdsvis sterk og svært sterk. Vannstrømmen målt midtsommers på 10 og 
20 m dyp utenfor Kanalen sør var svært svak og svak, mens strømmen målt midtvinters på 5 og 20 m dyp var 
middels sterk og sterk. Strømmen var regelmessig påvirket av tidevannstrømmen. Strømmen var litt sterkere 
vinterstid. Det er gode strømforhold sommer og vinter utenfor avløpet ved Storåsen sør, og vannutskiftingen 
utenfor er god med vekselvis innoverstrøm (mot øst) og mest utoverstrøm (mot vest). Utslippet utenfor Kanalen 
sør ligger litt mer beskyttet inne på en vik, og særlig sommerstid var strømforholdene svake, retningsstabiliteten 
til strømmen var dårlig og vannutskiftingen tilsynelatende noe redusert. Strømmen og tidevannet bidrar likevel til 
at vannet forlengst er utskiftet med nye vannmasser før det "returnerer" tilbake til målestedet. Dessuten er 
utslippet utenfor Kanalen sør forbundet med gode, dype og forbistrømmende friske vannmasser i 
Solheimsfjorden. Det ble målt sterkere strøm og bedre vannutskifting vinterstid. Strømmen og vannutskiftingen er 
totalt sett god for området, og avløpsvannet fra Storåsen sør, Kanalen sør og Solheimsfeltet vil relativt raskt og 
effektivt fortynnes og transporteres ut av området.  
 

Rådgivende Biologer AS, 2009 
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3.2.5 Vannforekomst Rekstafjorden 

 
Sjøområdet Rekstafjorden utgjør en egen vannforekomst sørvest for Florølandet og videre mot vest. Denne er 
av typen CNs2 = “moderat eksponert kyst/skjærgård”, og den vil etter all sannsynlighet ha “høy økologisk status” 
i hele resipienten sørvest for Florølandet siden den er åpen mot vest helt ut mot kysten. Utslippene drenerer til 
en fjord med svært gode strøm- og utskiftingsforhold, og fjorden er derfor ikke særlig påvirkbar for lokale 
tilførsler. Det foreligger strømmålinger ved eksisterende avløp ved Ausesundet, og hydrografi- og 
vannkvalitetsmålinger utenfor det samme avløpet samt ett sted ute i Rekstafjorden. Sedimentkvaliteten samt 
kvaliteten på dyresamfunnet ble undersøkt fra like ved avløpet i Ausesundet og utover i resipienten.   
 
Det er gode strømforhold ved avløpet utenfor Ausesundet, og vannustkiftingen er god med dominerende strøm 
mot vest i overflaten og mot sør dypere nedover i vannsøylen, slik at svært lite av vannet "returnerer" tilbake til 
målestedet. Det var også svært lite strøm som gikk fra Rekstafjorden og inn mot Gunhildsvågen i måleperioden. 
Avløpsvannet  fra Gunhildsvågen (RD 8) vil relativt raskt og effektivt fortynnes og transporteres ut av området.   
 
Ut fra en helhetsvurdering tilsvarte vannkvalitetsmålingene gode forhold med hensyn på siktedyp, turbiditet, 
næringssalt, og nivået av E. coli ved avløpet utenfor Ausesundet i Rekstafjorden, tilsvarende SFTs 
tilstandsklasse I = ”meget god”. Vannet var naturlig nok periodevis noe påvirket med et forhøyet nivå av  E. coli i 
vannsøylen like rundt utslippet, men det er ingenting som indikerer noen overgjødsling i de undersøkte 
sjøområdene. Det var lite miljøgifter i sedimentet utenfor Ausesundet. Nivået av tungmetaller var svært lavt, 
tilsvarende SFTs tilstandsklasse I = “bakgrunn” for alle utenom kadmium, som havnet i tilstandsklasse II = ”god”. 
Et svakt forhøyet innhold av kadmium er vanlig å observere i prøver med stor andel skjellsand, og tilsier ikke 
spesielle utslippskilder. Også for de organiske miljøgiftene  ∑PCB (7) og TBT var det lavt innhold i sedimentet 
(tilstandsklasse I = “bakgrunn”), samt for ∑PAH 16. Blant de ulike komponentene av PAH var det  noen som 
havnet i SFTs tilstandsklasse II = ”god”.  
 
Nærområdet til utslippet var lite synlig påvirket av utslippene tilsvarende MOM B-tilstand 1 = ”meget god”, men 
tydelig påvirket av organisk belastning når det gjelder sammensetningen av bunndyrsfaunaen. I en avstand på 
10 – 50 meter sørover fra utslippet ble det bare funnet to arter børstemark, som begge er svært tolerante for 
organisk belastning. På stasjon R5, ca 150 meter sør for utslippet, ble diversiteten til faunaen klassifisert til SFTs 
tilstandsklasse III = ”mindre god”. Det var få arter, og dermed et noe spinkelt grunnlag å beregne diversitet på, 
og flere av artene var tolerante for organisk belastning og forurensing. Det syntes å være en negativ utvikling på 
stasjon R5 fra januar til februar, med betydelig reduksjon av oksygenet nedi sedimentet, og noe reduksjon av 
diversiteten for bunnfaunaen. Det ble observert en god del døde silderogn oppå sedimentet både i januar og 
februar, og disse var noe mer nedbrutt i februar, noe som kan forklare endringen i tilstand. Tilførslene av blant  
annet silderogn og annet produksjonsavfall fra Norway Pelagic vil være sesongpreget, og denne undersøkelsen 
ble utført i en intensiv produksjonsmessig periode. Belastningsbildet på bunnen i området vil derfor trolig variere 
noe gjennom året, med rehabilitering i sedimentene utenfor utslippet i mindre produksjonsintensive perioder og 
økt belastning i andre perioder.   
 
Gode utskiftings- og oksygenforhold, samt relativt  grovt bunnsubstrat av skjellsand og sand i utslippsområdet, 
gjør at det trolig vil ta relativt kort tid å rehabilitere bunnen i området rundt avløpet dersom tilførslene avtar. De 
organiske tilførslene fra avløpet vil ha en lokal effekt på bunnen i området rundt utslippet og et stykke sørover 
(anslagsvis 150 – 200 meter), men vil ha minimal betydning for tilstanden i resipienten Rekstafjorden/ 
Solheimsfjorden, som kan karakteriseres som næringsfattig (Tveranger m.fl. 2009). 
 

Rådgivende Biologer AS, 2010 
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3.2.6 Konklusjon fra resipientundersøkelsen 

 
Resipientundersøkelsen og resultatene viser at avløpene fra Florølandet og Brandsøy går til flere ulike 
sjøresipienter som hver mottar tilførsler fra mindre enn 10.000 pe (forskriftens §11-3k), og det er dokumentert at 
avløpene ikke har skadevirkninger på miljøet i vannforekomstene Hellefjorden, Skorpefjorden og 
Solheimsfjorden (forskriftens § 14-8). Det er grunn til å tro at dette også gjelder for avløpet fra Stranda som går 
ut vest i den tersklete delresipienten Florø havnebasseng på nordsiden av Florølandet, som utgjør en del av 
vannforekosmsten Botnafjorden. Det er imidlertid mer usikkert om det nye avløpet som skal legges ut i Melkevika 
øst  i havnebassenget på 30 m dyp ikke vil ha skadevirkninger på dyrelivet i den dypereliggende delen av 
resipienten. Utslippet er ikke stort, men området er påvirkbart for organiske tilførsler.  
 
Strømmålinger samt beregningene av innblandingsdyp og fortynning av avløpene, viser at disse går ut i 
resipienter med gode strøm- og utskiftingsforhold, der avløpsvannet raskt spres og fortynnes bort fra 
utslippstedet. Strømmen og vannutskiftingen i Melkevika var imidlertid relativt moderat men sterk nok til å gi 
tilfredsstillende fortynning og spredning at avløpsvannet. Vannkvaliteten var i liten grad påvirket av utslippene 
bortsett fra at vannet naturlig nok i vannsøylen like rundt noen av utslippene var noe påvirket med et forhøyet 
nivå av E. coli. Melkevika var imidlertid noe påviket av tarmbakterier. Kvaliteten på bløtbunnfaunaen varierte fra 
"svært god" til "mindre god" i resipientene der bløtbunnfaunaen var tydelig preget av organiske tilførsler i 
Melkevika og i litt mindre grad utenfor Stranda. Utenfor Havreneset og i Solheimsfjorden var dyrelivet ikke 
negativt påvirket av organiske tilførsler. Rundt avløpene utenfor Ragnarud/Hovland (RD1), Stranda (Rd 2+3), 
Havreneset sør (RD6), Storåsen sør (RD9), Kanalen sør (RD10) og Solheimsfeltet (RD11) og et stykke utover i 
resipientene var det heller ikke mulig å spore noen særlig effekt av utslippene på sedimentkvaliteten eller 
kvaliteten av dyresamfunnet. Sedimenkvaliteten var også "god" med hensyn på glødetap utenfor Havreneset og i  
Solheimsfjorden og noe mindre god i Melkevika og utenfor Stranda. Nivået av tungmetaller og organiske 
miljøgifter i Florø havnebasseng på nordsiden av Florølandet, som primært skriver seg fra ulike former for 
industriell aktivitet og skipstrafikk i sjøområdet her, tilsvarte SFTs tilstandsklasse fra "moderat" til "svært dårlig".  

 
Rådgivende Biologer AS, 2009 
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3.3 Kommentarer til undersøkelsen 

Hovedrapporten utarbeidet av Rådgivende Biologer AS nevner i det utvidete sammendraget 
bl.a. følgende: 

 
Forurensningsforskriftens kapittel 14 gjelder for avløp over 10.000 pe, og der gjelder prinsippet om at det er krav 
om "sekundærrensing", men det er åpnet  for to muligheter til å unngå denne og kunne opprettholde kun 
"primærrensing":  
1) Oppdeling av tettbebyggelser dersom avløp går til atskilte resipienter (jfr. forskriftens §11-3k).  
2) Dokumentere at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet (jf. § 14-8 & direktivets art. 6)  

 
Rådgivende Biologer AS, 2009 

 

Etter endringer i forurensningsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2008 medfører ikke 
punkt 1) i ovenfor siterte tekst lenger riktighet. Lovteksten lyder som følger: 

 
§ 14-8. Utslipp til mindre følsomt område 

 
Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område (…) skal gjennomgå sekundærrensing. 
(…) 
Fylkesmannen kan fastsette mindre omfattende rensing enn sekundærrensing for kommunalt 
avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mellom 2 000 pe og 10 000 pe til elvemunning eller 
mellom 10 000 på og 150 000 pe til sjø, forutsatt at  
d) resipienten kan klassifiseres som mindre følsom (…), 
e) utslippene minst har gjennomgått primærrensing og 
f) den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har skadvirkninger på 

miljøet. 
(…) 

 
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

 

Det er derfor ikke lenger mulig å omgå sekundærrensekravet ved å kunne dokumentere at 
avløpet går til ulike resipienter. Rapporten omtaler videre hver av de fire fjordsystemene (i 
tillegg kommer Rekstafjorden omtalt i egen rapport) for seg, men dette endrer ikke på 
undersøkelsens analyseresultater, og resultatene må kunne sees som 
grunnlagsdokumentasjonen som det kreves jf. forurensningsforskriftens § 14-8 f). 
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4 RENSEKRAV 

 
Ved utførelsen av resipientundersøkelsen som ble avsluttet i 2009 hadde Flora kommune 21 
større og mindre utslipp til sjøresipient fordelt på 14 rensedistrikt. Flora kommune har til 
hensikt innen 2015 å sanere vekk / slå sammen flere av utslippene slik at det kun blir et 
utslipp pr rensedistrikt (vedlegg 1). 
 
Samtlige av utslippene skal som et minimum gjennomgå primærrensing. 
 
 
§ 14-2. Definisjon av rensegrad 
 

Følgende definisjoner for rensegrad gjelder i kapittel 14: 
a) Primærrensing: En renseprosess der både 

1) BOF5-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 20 % av det som blir tilført 
renseanlegget eller ikke overstiger 40 mg O2 /l ved utslipp. 

2) SS-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 50 % av det som blir tilført 
renseanlegget eller ikke overstiger 60 mg/l ved utslipp. 

(…) 
 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 
 

Regelverket tolkes slik at man enten må klare prosentkravet eller konsentrasjonskravet på 
begge parametre (SFT, 2005). 

4.1 Parametre 

4.1.1 BOF5 – Biokjemisk oksygenforbruk 

Organisk stoff i avløpsvann kan bestemmes på flere måter: 

 Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 

 Kjemisk oksygenforbruk (KOF) 

 Totalt organisk karbon (TOC) 

Rensekravet stiller krav til reduksjon av biokjemisk oksygenforbruk. Oksygenforbruket gir 
dermed en indikasjon på hvor mye organisk materiale det er i avløpsvannet. I parameteren 
biokjemisk oksygenforbruk er det oksygenforbruk fra bakterier i nedbrytningsprosessen som 
er interessant, altså oksygenforbruket under den biokjemiske oksidasjonsprosessen.  Dette i 
motsetning til kjemisk oksygenforbruk som også omfatter oksygenforbruk ved nedbrytning av 
en del organisk materiale som ikke er biokjemisk nedbrytbart. 5-tallet henviser til det 
biokjemiske oksygenforbruket etter fem dager (refererer til den standardiserte 
prøvemetoden). (SFT, 2005) 

4.1.2 SS – Suspendert stoff 

Suspendert stoff er et mål for massen av slamtørrstoff (med en slik størrelse at det kan 
separeres ved hjelp av et filter med en gitt maskevidde) pr. volumenhet i avløpsvannet. (SFT, 
2005) 
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4.2 Primærrensing 

Som utgangspunkt vil man ved tilstrekkelig partikkelseparasjon oppnå primærrensekravet. 
De mest aktuelle renseprinsippene vil da være siling, sedimentering eller flotasjon. 
Sistnevnte metode er lite brukt der målet kun er å oppnå primærrensekravet og er ikke omtalt 
her. 

4.2.1 Silanlegg 

Det finnes mange ulike løsninger på utforming av silanlegg, og ulike leverandører benytter 
ulike teknikker. Felles for løsningene er at avløpsvannet må passere en sil med en viss 
spalteåpning. Ut fra størrelsen på lysåpningen kategoriseres silene fra grovrister (lysåpning ≥ 
10 mm) til mikrosiler (lysåpning < 0,1 mm). Silene med den minste lysåpningen har den 
beste renseeffekten, men dette går ut over kapasitet og bidrar til større driftskostnader. 

Det er ikke lysåpningen alene som bestemmer renseeffekten. Også avløpsvannets 
sammensetning og anleggets utforming er avgjørende for hva slags renseeffekt man vil 
oppnå. Ut fra erfaringer kan man likevel si at under normale forhold bør man, for å oppnå 
primærrensekravet, ha en lysåpning < 0,5 mm (finsilområdet). (SFT, 2005) 

4.2.2 Sedimenteringsanlegg 

Sedimentering er på internasjonal basis den vanligste formen for primærrensing, enten som 
enkeltstående anlegg eller som forbehandling før høygradig rensing. I Norge er teknikken 
mest vanlig benyttet i større og mindre slamavskillere. 

Prinsippet og dimensjoneringskriteret er gitt fra Stokes lov om partiklers synkehastighet. 
Avløpsvann har innløp i et sedimenteringsbasseng og utløp på andre siden (som et overløp). 
Vannet ledes i en strøm gjennom bassenget og en ønsker å oppnå at partiklene synker til 
bunnen og avsettes før de er transportert til veggen der utløpet er plassert. For 
dimensjonering er man avhengig av at synkehastigheten på partiklene er lik eller større enn 
forholdet mellom vannføring og overflateareal (overflatebelastningen), kalt Hazens 
overflatebelastningsteori. Selv om teorien er basert på forutsetninger som nødvendigvis ikke 
er realistiske i praksis er teorien det viktigste verktøyet for dimensjonering av 
sedimenteringsbasseng. (SFT, 2005 – Ødegaard, 2002). 

5 AVLØPSANLEGGENE 

Florølandet og Brandsøy har i dag et totalt utslipp av avløpsvann (eks. prosessvann fra 
fiskeindustri i Gunhildvågen som er koblet til kommunalt nett) på ca. 10.000 pe. Det er likevel 
sannsynlig å anta at befolkningsveksten vil øke de kommende årene og at det totale utslippet 
vil være over 10.000 pe i løpet av de neste 5 årene. Dersom man i tillegg tar hensyn til 
eksisterende prosessavløp fra fiskeindustrien i Gunhildvågen vil de nåværende samlete 
utslippene for Florølandet og Brandsøy være i størrelsesorden 10 000 pe eller mer. Dette 
medfører at utslippene fra Florølandet og Brandsøy vil falle inn under sekundærrensekravet i 
forurensningsforskriftens §14-8 i løpet av de kommende årene. Anleggene består i hovedsak 
slamavskillere med unntak av silanlegget i Stranda (RD2/3). Silanlegget har en lysåpning på 
0,25 mm.  
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5.1 Eksisterende utslipp 

I tabellen under vises utslippene på Florølandet og Brandsøy. I dag er det flere utslipp i de 
fleste rensedistriktene, men i løpet av en tiårs periode er det planlagt å redusere utslippene 
til kun ett utslipp pr. rensedistrikt (se vedlegg 1). Eksisterende utslipp (lokalisering og 
størrelse) i 2008 og antatte utslipp i 2015 er sammenstilt i tabellen. Samtidig er kapasiteten til 
renseanleggene pr. 2010 listet opp.  

Tabell 2: Eksisterende (2008) og fremtidige (2015) utslipp samt utslippsdyp og rensekapasitet (2010) fra 
Florølandet og Brandsøy. 

 2008 2010 2015 
Rensedistrikt (RD)/utslipp Utslipps-

dybde (m) 
Utslipp 
(pe)  

Kap. 
(pe) 

Utslippsdybde 
(m) 

Utslipp 
(pe) 

1 Melkevika 
- Brandsøyåsen nordvest 
- Ragnarud/Hovland 

 
35 
20 

 
460 
1000 

2278 Utslipp til RD10 

 Privat utslipp fra verft  
(mellom RD1 og RD2) 

- 100  - 100 

2/3 Hamregata/Stranda 30 890 3220 30 940 
4 Kvalvågen 51 420 730 51 480 
5 Havreneset 

- Nordnes 
- Breivika 
- Breivika 
- Breivika 

 
10 
12 
8 
17 

 
180 
 
} 600 

884 30 (ny) 
sanert 
sanert 
sanert 
sanert 

830 
 

6 Havreneset sør 6 850 979 ca 30 (ny) 900 
7 Industrivegen 7 160  ca 30 (ny) 160 
8 Gunnhildvågen 51 95 449 51 195 
9 Storåsen sør 

- Storåsen sør 
- Brendøvegen/Kystmuséet 

 
26 
7 

 
600 
480 

1943  
26 
sanert 

 
1430 

10 Kanalen sør 
- Kanalen sør/Gaddevågen 
- Kleiva/Soldal/Båtevika 
- Krokane vest/Nygård 
- Krokane vest 
- Prata 

 
30 
15 
26 
12 
12 

 
600 
720 
400 
120 
30 

 
 
2682 
 

 
30 
sanert 
sanert 
sanert 
sanert 

 
4590 

11 Solheimsfeltet 30 685 1251 Utslipp til RD10 
12 Brandsøy B23-25 - -  Utslipp via RD11 til RD10 
13 Solheimstranda (Plassen) 20 50  Utslipp til RD14 
14 Brandsøysundet 61 105 740 61 735 
 Botnastranda 

industriområde 
7 (privat) 5  20 (ny, 

kommunalt) 
50 

 Fjord Base (privat, 2 stk) 20/20 100  20/20 100 
 Totalt  8650 15156  10510 
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5.2 Fremtidige utslipp og belastning 

I påfølgende tabell er avløpssituasjonen i 2015 redegjort for, vist med belastning i 
personekvivalenter (pe), biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) og suspendert stoff (SS), der 
BOF5 tilsvarer 60 g/pe pr. døgn og SS tilsvarer 80 g/pe pr. døgn (SFT, 1983 – NS 9426, 
2006). For utslippene ved Gunhildvågen som er belastet med avløpsvann fra fiskeindustri er 
pe og SS beregnet ut fra en estimering av BOF5 

Tabell 3: Oversikt over utslippssituasjonen for Florølandet og Brandsøy i 2015 vist med belastning i pe, BOF5 og 
SS, samt renseanleggenes plassering og utslipp. Type anlegg henviser til hhv. silanlegg og slamavskiller. 
Utslippene fra rensedistrikt 12 og 13 ledes til hhv. rensedistrikt 11 og 14.  

Rensedistrikt (RD)/utslipp Type 
anlegg 

pe BOF5 
[kg/d] 

SS 
[kg/d] 

Koordinater 
renseanlegg 

Koordinater 
utslipp 

Utslipp 
dybde 

1 Melkevika RD10         
 Privat utslipp fra verft 

(mellom RD1 og RD2) 
 100 6,0 8,0      

2/3 Hamregata/Stranda Sil 940 56,4 75,2 289057 6836185 288802 6836412 30 
4 Kvalvågen Slam 480 28,8 38,4 288744 6836024 288545 6836385 51 
5 Havreneset Sil 830 49,8 66,4 288028 6835962 287790 6836310 30 
6 Havreneset sør Slam 900 54,0 72,0 287799 6835411 287701 6835425 30 
7 Industrivegen Sil 160 9,6 12,8 287777 6835084 287597 6835019 30 
8 Gunhildvågen Slam 195* 11,7* 15,6* 287745 6834519 287865 6833607 51 
9 Storåsen sør Slam 1430 85,8 114,4 289496 6834413 289578 6834061 26 
10 Kanalen sør Sil 4590 275,4 367,2 290594 6835236 290645 6834919 30 
11 Solheimsfeltet RD10         
12 Brandsøy B23-25 RD10         
13 Solheimsstranda 

(Plassen) 
RD14         

14 Brandsøysundet Slam 735 44,1 58,8 295321 6836012 295354 6835727 61 
 Botnastrand 

industriområde 
 50 3,0 4,0 293329 6837053 293025 6837216 20 

 Fjord Base (privat, 2 stk)  100 6,0 8,0      

*) I tillegg til disse utslippene, er det i Gunhildvågen utslipp fra fiskeindustri. Ewos AS 
produserer fiskefor, mens Norway Pelagic AS foredler fisk (sild og makrell). Prosessvannet 
fra bedriftene er ført til kommunalt utslipp i Gunhildvågen, men Flora kommune har ikke sikre 
tall på hvor mange pe dette utgjør mht BOF og SS. Samlet vannforbruk for de to bedriftene 
var i 2010 327629 m3 (ca. 898 m3/døgn el. 10,4 l/s) fordelt på 260542 m3 på Ewos AS og 
67087 m3 på Norway Pelagic AS. 

I gjeldende hovedplan for Florølandet og Brandsøy er det planlagt utslipp til Melkevika på ca. 
30 meters dyp. Dette tilsvarer den omtrentlige terskelhøyden ut fra havnebassenget. 
Belastningen på utslippet i Melkevika antas økt med ca. 10 %. Resipientgranskingen 
konkluderer med at det moderate økte utslippet, samt at utslippet stiger opp og blander seg 
med vannmasser over terskeldyp som utskiftes hyppigere og transporteres bort fra område, 
trolig ikke vil medføre noe forverring i miljøforholdene i Melkevika når det nye utslippet tas i 
bruk. En økologisk status merket “moderat” medfører likevel at det må iverksettes tiltak for å 

bedre eksisterende forhold. Det er derfor besluttet at spillvann fra rensedistrikt 1, Melkevika, 
skal pumpes til nytt utslipp i kanalen sør (RD10) der vannutskiftningen er bedre. 

5.3 Kommentarer til tallene 

Utslippsmengdene skissert i denne søknaden er basert på befolkningsframskrivning gjort i 
hovedplan avløp for Florølandet og Brandsøy i 2006. I ettertid er denne justert noe ned (en 
total reduksjon på 305 pe), da det i ettertid er grunnlag for å anta en noe lavere tilflytting. 
Kapasiteten på renseanleggene, bortsett fra RD10 som vil kreve en oppdimensjonering, er 
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også mer enn tilstrekkelig for å ivareta både tidligere antatt og den nåværende antatte 
befolkningsveksten. 

Det er rundt utslippene i Gunhildvågen det knyttes størst usikkerhet. De sanitære utslippene 
utgjør en beskjeden mengde sammenlignet med prosessvannet fra fôrproduksjon og 
fiskeforedling. Det har ikke lyktes å oppdrive representative tall (pe/BOF/SS) for disse 
utslippene. 
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