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MIDLERTIDIG GODKJENNING AV METODE OG TEKNISK UTSTYR FOR
BEHANDLING AV AVLØPSVANN FRA SLAKTERI, NERGÅRD FISK
GRYLLEFJORD

Det vises til Deres søknad om godkjenning av metode og teknisk utstyr for behandling av
avløpsvann fra slakteri Nergård Fisk Gryllefjord etter” Forskrift om desinfeksjon av
inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet”
(vannbehandlingsforskriften).

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og tilgjengelig kunnskap på området, finner
Veterinærinstituttet å kunne midlertidig godkjenne metode og teknisk utstyr som beskrevet i
Deres søknad, etter vannbehandlingsforskriftens § 8. Det må avtales tidspunkt med Mattilsynet
for inspeksjon/befaring av anlegget.

Den midlertidige godkjenningen gjelder i 6 måneder fra dette dokuments dato. Godkjenningen
gis med adgang til tilbaketrekking, og gjelder kun anlegget montert ved Nergård Fisk
Gryllefjord, 9380 Gryllefjord.

Følgende forutsetninger for den midlertidige godkjenningen gjelder:

1. Avløpsvannet skal forfiltreres gjennom filter/sil type Sobye SMF740-850 med poreåpning
300 µm før videre behandling.

2. Anlegget skal være utstyrt med holdesløyfe og buffertanker. Det skal være montert
sikringsanordning som sørger for at avløpsvannet har en holdetid på minimum 5 minutter fra
punkt for inndosering av oksidant til målepunkt for restklor. Slik sikringsanordning kan være
pumper med maks kapasitet som ikke overstiger holdesløyfens hydrauliske kapasitet, evt.
mengdemåler for kontinuerlig måling av vannmengde gjennom holdesløyfen. Det må
installeres en statisk mixer type Xylem T-500 ved inndoseringspunktet, som er dimensjonert i
forhold til kapasiteten på pumpene som pumper vannet gjennom holdesløyfa.

3. Det skal doseres minimum 150 mg/l oksidant til avløpsvannet, og syre til pH 7.
Restklorkonsentrasjonen skal være 8 mg/l (målt som fritt klor) og pH 7 under hele
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holdetiden. Dersom restklorkonsentrasjonen kommer under grenseverdien og/eller pH-verdien
kommer over grenseverdien, skal utløpsventil stenges, og avløpsvannet føres tilbake til
buffertanker for ny behandling i anlegget. Det skal være montert automatiske ventiler som
stenger utslippet til resipient, og leder avløpsvannet tilbake til buffertanker.

4. Avløpsvannets restklorkonsentrasjon ved endt holdetid måles indirekte ved hjelp av
Amperetrekk på Downstream elektrolyseceller. Grenseverdi for Ampere/m3/h avløpsvann må
fastsettes ut fra kontrollmålinger av restklorkonsentrasjon under varierende vannkvalitet inkl.
worst case. pH-verdi skal måles kontinuerlig etter 5 minutters holdetid i holdesløyfa ved hjelp
av pH-transmitter type Georg Fischer Multifield 3-9900-1 med pH sensor Blb PL WT 3-2756-
WTP.

5. pH-måler med tilhørende sensorer skal være kalibrert. Kalibrering skal foregå rutinemessig
som beskrevet i driftsinstruks.  

6. Det skal jevnlig foretas kontrollmålinger ved manuell måling av restklor i avløpsvannet etter
5 minutters holdetid. Resultater fra kontrollmålinger skal noteres i journal og sammenliknes
mot fastsatt grenseverdi for Ampere/m3/h, for å vurdere om grenseverdi er tilfredsstillende.

7. Det skal være montert nivåsikring i alle pumpestasjoner, tanker, buffertanker osv. for
sikring mot høyt nivå og overløp. Ved nivå som tilsvarer overløp skal pumpe som pumper vann
til den aktuelle tank stoppe som følge av alarm.

8. Anlegget skal være tilkoblet alarm, som gir signal ved for lav restklorkonsentrasjon, for høy
vanngjennomstrømning, for høy pH, overløp/høyt nivå, feil elektrolyseceller, feil med ventiler
eller andre tekniske feil ved anlegget.

9.Det skal være installert registreringsenhet som minimum registrerer
restklorkonsentrasjon/Ampereverdi, pH-verdi, vannmengde, holdetid og alarmer.

Det presiseres at denne godkjenningen omfatter en smittehygienisk vurdering, og ikke
innebærer en godkjenning ut fra forurensningsmessige betraktninger. Avhengig av
anleggsstørrelse og lokale forhold kan forurensningsmyndighet stille strengere krav.

Vi minner om at vannbehandlingsforskriften § 15 pålegger søker å betale et gebyr til det
offentlige for behandling av søknad om godkjenning.

Med vennlig hilsen

________________________ ________________________
Ole Bendik Dale Semir Loncarevic
seksjonsleder seniorforsker,
Seksjon Forskning Akvatisk Seksjon Forskning Akvatisk
Biosikkerhet Biosikkerhet

Kopi: Mattilsynet Hovedkontor
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         Mattilsynet Avdeling Troms og Svalbard
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