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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORURENSINGSFORSKRIFTEN I §26 
 
Det søkes om dispensasjon fra Forurensingsforskriften §26-3 om renseanlegg for prosessavløpsvann og §26-4 om 
utslippspunktets plassering.  
 
 
Søknaden gjelder 
 
Anlegget er i kategorien store anlegg med et forbruk på 1000 tonn råstoff pr. år eller mer. Vi har prosjektert med å 
etterkomme Forurensingsforskriften, men har dessverre underveis møtt en del utfordringer som har gjort at fremgangen 
i prosessen med dette har blitt nedskalert. Seneste hindring i fremgangen med å etterkomme §26-4 er i Nasjonal 
transportplan – NTP - farledstiltak for innsegling Røst havn i Røst kommune 2022-2033. Der det her skal utføres 
utdyping og skjerming i området der utslippsledning er planlagt. En skjerming vil utgjøre en betydelig endring av 
vanngjennomstrømningen etter dagens situasjon, noe som kan føre til et mere lukket havnebasseng i Røst. Det betyr at i 
vår prosjektering av en utslippsledning vil medføre for bedriften betydelige større kostnader enn antatt, og det bes 
derfor om forståelse for at vi trenger mere tid for å etterkomme Forurensingsforskriften §26-4 om utslippspunktets 
plassering.  
 
Vi må derfor omdisponere arbeidet til ny risiko og konsekvensanalyse med ev. endret plassering av utslippsledning. 
I dette arbeidet vil vi gjerne i tillegg finne svar på om etterlevelse av §26-3 og §26-4 vil gjøre en forskjell i nærmiljøet 
etter dagens situasjon, eller om man i verste fall er med på å lage en ny problemstilling ved utslippspunktet.   
 
Anlegget produserer magre fiskeslag som har under 7% fettinnhold. Råstoffet som produseres er hvitfisk slik som torsk 
og sei. Prosessvann fra anlegget er blod, vaskevann og annet organisk materiale i mindre mengder. Hele fisken med 
biprodukter tas vare på. Animalske biprodukter leveres til ensileringsanlegg og annet avfall leveres til kommunalt 
avfallsmottak.  
 
Det søkes om midlertidig dispensasjon å etterkomme §26-3 og 26-4 til det er kommet mere klarhet i hva utbedringen i 
NTP vil bety for utslippspunkt, og hvilke konkrete planer Røst kommune har om offentlig avløpsnett i området.  
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SVAR PÅ INSPEKSJONSRAPPORT / 2022.088.I.SFNO 

 
Det vises til inspeksjonsrapport 28.februar 2022 Ref:2022/939 med pålegg om rettelse av følgende avvik:  

 

Avvik 1: 

Ved inspeksjon ble det funnet avvik i at bedriften ikke har installert renseanlegg for prosessavløpsvann, og heller ikke 

utslippsledning til 10m under laveste vannstand. Avviket er begrunnet i forurensingsforskriften kapittel 26, §26-3 og 

§26-4. I følge forurensingsforskriften §26-3 skal anlegget ha renseanlegg med effektivitet tilsvarende sil med 

spalteåpning 1mm.    

 

Tiltak: 

Anlegget har flere utslippspunkter som er direkte under bygningskonstruksjon og tilhørende kai. For å imøtekomme 

§26-3 om utslipp av prosessvann med partikler fra produksjon 1mm, må alle utslippspunktene gå igjennom et 

renseanlegg før, slik det er beskrevet i § 26-4, gjennom en utslippsledning til 10m under laveste vannstand. Dette er 

utfordrende i seg selv og vi er nødt til å foreta en ombygging av avløpsledningsnettet for at dette kan være mulig. Vi har 

vært i kontakt med flere aktører som kan være med og prosjektere et slikt renseanlegg. Dette er dessverre en 

tidkrevende prosess og det må forventes at det vil resultere i betydelige investeringer for oss etterkomme §26. Vi finner 

det derfor nødvendig å be om en lengre tidsfrist for å kunne finne det mest hensiktsmessige rensanlegget til dette 

formål.  

 

Det er også en større utfordring med deponering og destruering av organisk materiale og slam fra slike renseanlegg.  

For lavrisikomateriale av typen kategori 3, har vi etablerte prosedyrer for behandling. Dette er lavrisikomateriale som 

kan tillates som fôr til matproduserende dyr og som leveres til lokalt mottaksanlegg. Utskilt slam og rester fra et 

renseanlegg for prosessvann må behandles som kategori 2 som er høyrisiko materiale. Røst kommune har pr.dd ingen 

mottaksstasjon for slik materiale, og vår geografiske plassering gir oss andre utfordringer med at restprodukter må 

transporteres til mottaksstasjon utenfor kommunegrensen.  

 

I vår søknad til Statsforvalteren om dispensasjon fra forurensingsforskriften §26 datert 07.02.2022 hvor vi ber om 

midlertidig dispensasjon med utslippsledningens plassering som hovedformål, vil vi også be om at det tas hensyn til 

våre utfordringer med deponering og destruering av organisk materiale og slam fra et operativt renseanlegg når vår 

søknad skal behandles. 

 

 

Avvik 2: 

Innlevering og forsvarlig oppbevaring av farlig avfall. 

 

Tiltak: 

Vi er registrert i avfallsdeklarering.no. Videre har vi fått på plass kontainer med beholdere for farlig avfall og laget 

prosedyrer for håndtering av farlig avfall. Vi har gjennomgått våre rutiner for mellomlagring og innlevering av farlig 

avfall til avfallsmottak ved Røst miljøstasjonsstasjon. Videre har vi i tillegg gitt Røst miljøstasjon fullmakt til å 

deklarere for oss.    
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