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DOKUMENTASJON PÅ SAMLET BELASTNING VED HUSØY – ÅKRA SJØMAT AS  

 

Det vises til tilbakemelding fra Statsforvalteren i Rogaland datert 25. november 2022. Åkra Sjømat AS 
(heretter Åkra Sjømat) har blitt bedt om å ettersende dokumentasjon som belyser totalbelastningen 
ved Husøy innen 9. desember 2022.  
 
Vedlagt følger en vurdering fra konsulentfirmaet Purenviro AS datert 29. november 2022, som 
redegjør for den samlede luktbelastningen ved Husøy. Som det fremgår av rapporten vil ikke 
utslippet fra Åkra Sjømat merkbart påvirke det samlede luktutslippet fra industriområdet på Husøy.  
 
Når det gjelder utslipp til sjø så vises til det til den informasjon som fremkommer i meldingen om 
oppstart av virksomhet. Det nevnes i den forbindelse av Åkra Sjømat vi utnytte 100 % av råstoffet i 
virksomheten, så utslipp til sjø er for denne virksomheten er begrenset til spylevann.   
 
Statsforvalteren opplyser at meldingen om oppstart av virksomhet vil bli behandlet som en søknad 
om utslippstillatelse og begrunner dette i den totale utslippsmengden ved Husøy.  Åkra Sjømat 
fastholder at meldingen om oppstart av virksomhet skal behandles på ordinær måte og i tråd med 
standardkravene i forurensningsforskriften kapittel 26. For nærmere informasjon om dette se punkt 
1 i vårt brev datert 11. november 2022.  Vi fastholder at normal og påregnelig drift og konsekvenser 
fra driften ikke er grunn i seg selv å avslå en søknad om etablering av fiskeforedlingsvirksomhet når 
virksomheten er regulert gjennom såkalt selvbærende forskrift i forurensningsforskriften kap. 26.  
 
Lukt er krevende å måle og baserer seg på øyeblikksbilder. De dataene og modellene som foreligger  
er likevel de beste dataene som er tilgjengelig. Som det også fremgår av vedlagte rapport er det et 
paradoks at målinger viser et akseptabelt utslipp av lukt fra Husøy samtidig som naboene opplever at 
det er luktproblematikk i området. Dette skyldes trolig store variasjoner og diffuse luktutslipp fra 
flere andre virksomheter i industriområdet som også er regulert av statsforvalteren i Rogaland. For 
Åkra Sjømats virksomhet vil det  ikke være samme risiko for variasjoner i målingene  ettersom dette 
er en virksomhet som utelukkende produserer mat til mennesker. Dette innebærer at det i praksis  
vil være mindre variasjon i kvalitet på råstoffet og mindre toleranse for variasjon i prosess. I tillegg er 
det liten risiko for diffuse utslipp hos den planlagte virksomheten til Åkra.  
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Vedlagt følger også kopi av vårt brev av 11. november 2022 og luktnotat utarbeidet av Norconsult og 
datert 9. september 2022. 
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