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VEDTEKEN REGULERINGSPLAN  FOR FISKERIHAMN HOVLANDSHAGEN 53/53  M.FL. - PLANID: 201307 

 
Bømlo kommunestyre har i møte 28.09.15  SAK 64/15 i medhald av Plan- og bygningslova  § 12-3 
vedteke reguleringsplan: 
 
Reguleringsplan for fiskerihamn Hovlandshagen gnr.53,bnr.53  m.fl. i Bømlo kommune 
 
Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast til Fylkesmannen i Hordaland av dei som er part i saka eller har 
rettsleg klageinteresse jfr. Plan og bygningslova §§ 12-12 og §1-9 og Forvaltningslova kap.VI. 
 
Eventuelle klager skal setjast fram skriftleg ovanfor Bømlo kommune innan 3 veker frå denne 
kunngjeringa. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå denne 
kunngjeringa jfr. Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle klager og krav om erstatning 
eller innløysing vert å senda Bømlo kommune, Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes. 
 
  
 
 
 
 
Med helsing 
Bømlo kommune 
 
 
Njål Gunnar Slettebø 
Landbrukssjef 
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Saksutgreiing til folkevalde organ 

Dato: 
Arkivref: 

20.08.2015 
2013/1532-18912/2015 / 504 

 Saksbehandlar: Njål Gunnar Slettebø 
53 42 31 32 

njal-gunnar.slettebo@bomlo.kommune.no 
 

 

Sak nr i møte Utval Møtedato 

126/15 Utval for areal og samferdsel 02.09.2015 

64/15 Kommunestyret 28.09.2015 

 
REGULERINGSPLAN FOR FISKERIHAMN HOVLANDSHAGEN 53/53  M.FL. - PLANID: 201307 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtek med heimel i Plan- og bygningslova § 12-3 reguleringsplan for 
fiskerihamn Hovlandshagen gnr.53,bnr.53 m.fl. datert 16.02.2015 med tilhøyrande 
reguleringsføresegner datert 02.02.2015. 

 
Før reguleringsplanen vert sendt ut til påklaging må dette inn i føresegner og 
reguleringsplankart reviderast: 

 
2. Føresegner § 6.2 vert endra til: 

”Tiltak i sjø, som kaier, brygger, ledninger eller annet som kan ha betydning for sikkerhet og 
fremkommelighet i sjøområdene er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 27, jfr. §§ 
28 og 29.” 
 
”For kommunens eget sjøområde stiles søknaden til kommunen (Karmsund havn). For tiltak 
utenfor kommunens myndighetsområde stiles søknaden til Kystverket Vest”. 
 

3. Følgjande tekst skal takast inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
« Før iverksetjing av tiltak i høve til reguleringsplanen,  skal det gjennomførast arkeologiske 
granskingar av dei automatisk  freda kulturminnelokalitetane i planområdet, id 160441, 55468, 
6719, 45758, 45760, 6673t 25796 og del av 66729 (nordre del, nord for ulovleg inngrep),  som 
er merka som område for føresegn #nr, #nr osv i plankartet. 

Det skal takast kontakt med Hordaland fylkeskommune  i god tid før tiltaket  skal gjennomførast, slik 
at omfanget av den arkeologiske granskinga kan fastsetjast.» 

 
4. Plankartet og reguleringsføresegnene skal etter PBL § 2-2 oppdaterast i samsvar med 

vedteken reguleringsplan. 
 

5. Reguleringsplanen er rettsleg bindande utan stadfesting frå statleg styresmakt. 
 



 
Side 3 av 19 

 

 
 
 

6. Detaljreguleringsplan for industriområde i Hovlandshagen vedteke i kommunestyret 
17.06.2013 sak PS 46/13 Planid 201207 vert oppheva for den delen som vert omfatta av ny 
reguleringsplan. Det same gjeld R-11 vedteke i kommunestyret 12.02.1979 sak K 23/79, 
endra dato 17.02.1986 sak K7/86. 

 
Saksprotokoll i Utval for areal og samferdsel - 02.09.2015  
 
Innstilling: 
Utval for areal og samferdsel innstiller samrøystes overfor kommunestyret i samsvar med rådmannen 
sitt framlegg. 
 
 
 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2015  
 
Vedtak: 
Kommunestyret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med rådmannen sitt framlegg. 
 
 
 
 
                                                    
 
Dokument i saka: 
Reguleringsplankart dato 16.02.2015 
Reguleringsføresegner dato 02.02.15  
Brev frå Fylkesmannen i Hordaland dato 20.03.2015 
Brev frå Kystverket dato 24.03.2015  
Marinarkeologisk rapport frå Bergens sjøfartsmuseum 09.02.2015 
Vedtak i naturbruksutvalet 20.04.2015 sak PS 10/15  
Brev frå Bergens sjøfartsmuseum dato 29.04.2015 
Brev frå Espevær Eigedom AS v/ABO Plan og Arkitektur AS dato 30.04.2015 
Brev frå Statens vegvesen dato 05.05.2015 
Brev frå Hordaland Fylkeskommune dato 05.05.2015 skal denne vere med 
Brev frå Nils Arne Tveit, grunneigar 53/4 dato 07.05.2015 
Brev frå Fiskeridirektoratet dato 07.05.2015 
Brev frå Hordaland Fylkeskommune dato 11.05.2015 
Brev frå Riksantikvaren 17.08.2015 
Brev frå Hordaland Fylkeskommune 17.08.2015 
 
Bakgrunn for saka: 
Utval for areal og samferdsel har i møte 04.03.2015 sak PS 32/15 vedteke at framlegg til 
detaljreguleringsplan for fiskerihamn Hovlandshagen gnr. 53, bnr. 53 m.fl. planid 201307 vart utlagt til 
offentleg handsaming. Denne reguleringsplanen har vore på høyring frå 19.03.2015 til 07.05.2015 og er 
no klar for politisk handsaming. 
 
Me tek også med vedtaket i kommunestyret vedkomande Fiskerihamneplanen: 
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Rådmannen rår til at Fiskerihamneplanen vert godkjent slik forslaget er lagt fram. Ein skal utvikle 
Hovlandshagen til ei moderne fiskerihamn og jobbe for at hamna skal få status som nasjonal 
fiskerihamn. Kommunen vil i samarbeid med Kystverket starte opp arbeidet med ein 
reguleringsplan for dette område i nært samarbeid med dei ulike brukarinteressene. 
 

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET. 
Bømlo kommune er ein av dei største fiskerikommunane i regionen, og har eit ungt og optimistisk 
fiskerimiljø. Utgangspunktet er i dag at fiskerihamnetilboda i kommunen ikkje er tilstrekkeleg for 
fiskerinæringa, først og fremst havflåten. Kvoteregiment i fiskerinæringa gjer at det er behov for å ligge 
ved land deler av året. Med større båtar og større fangstkvotar ligg havfiskeflåten til land 4-5 månadar i 
året. Det er eit ynskje for Bømlo kommune å tilby eit samla tilbod for fiskerinæringa lokalt, og etablere 
ny og moderne fiskerihamn i kommunen. Fiskerihamneplanen har peika ut Hovlandshagen som den 
lokaliteten ein ynskjer å satsa på. Lokaliteten har dei naturlege tilhøva som vil skape ei trygg hamn, 
eksisterande infrastruktur, samstundes som dagens og etablering av potensielle tilhøyrande 
servicenæringar i området er høg. 
 
Føremålet med planen er å legge til rette for infrastruktur som kai, molo og vegnett, samt opna for 
næringsutvikling på landsida. I ei fiskerihamn er det behov for kai med tilstrekkeleg djupne og tilgang til 
areal innanfor kaien for lager/base for utstyr. I eller i nærleiken av ei liggehamn er det ynskjeleg å ha 
fasilitetar knytt til tenester som bunkers, proviant, elektrisk og mekanisk tilsyn, og andre 
vedlikehaldstenester. Fiskerihamna vil potensielt verte attraktiv for både havfiskeflåten og 
kystfiskeflåten. For å søkje om finansiering til utbygging av hamna vil nytt vegnett, kai og molo verta gitt 
offentleg eigarstatus. For eigedomar som er utbygd og nytta i næringssamanheng i dag, vil planen 
vidareføre desse aktivitetane og opna for naturleg utvikling. 
 
J. Tufteland AS v/Øystein Tufteland har på vegne av Bømlo kommune laga framlegg til reguleringsplan. 
Frå planleggjar sin omtale tek me med: 
 
Planarbeidet er starta opp på initiativ frå Bømlo kommune sommaren 2014. Bakgrunnen er at 
Kystverket hadde starta arbeidet med eit forprosjekt for ei større fiskerihamn i Hovlandshagen, 
Langevåg. Det er ein føresetnad for at prosjektet skal komma med i Nasjonal Transportplan at det ligg 
føre stadfesta reguleringsplan for området.  
 
3.0 PLANSTATUS. 
 
3.1 Kommuneplan. 
I gjeldande kommuneplan er den nordlege delen av området vist som næringsområde. Den sørlege 
delen er vist som Landbruk-, Natur og Friluftsområde (LNF-område). Sjøområda er avsett til 
næringsføremål og FFNF (Ferdsel/Fiske/Natur- og Fritidsføremål). 
 
3.2 Gjeldande reguleringsplanar. 
Området er delvis regulert til næringsføremål frå før, i detaljreguleringsplan R-11 (Industriområde 
Hovlandshagen, 12.02.1979). Planområdet grensar i vest til detaljreguleringsplan for industriområde i 
Hovlandshagen Planid 201207. 
 
4.1 Forslagsstillar. 
Bømlo kommune, Rådhuset, 5430 BREMNES 
 
4.2 Plangrenser. 



 
Side 5 av 19 

 

 
 
 

Plangrensene fylgjer grenser for gjeldande reguleringsplan for utviding industriområde Hovlandshagen 
mot sørvest. Grenser i sjøen, og mot sør er sett i samråd med Kystverket og Hordaland Fylkeskommune. 
 
4.3 Planstatus. 
Planen er utforma som detaljert reguleringsplan, i samsvar med § 12-3 i Plan- og bygningslova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Arealbruk. 



 
Side 6 av 19 

 

 
 
 

 
 
4.5 Næringsbygg. 
Mesteparten av landareala er regulert til næringsbygg. 
Nordre del av planområdet er planert og delvis utbygt. 
Fylgjande delområde er avsett til fiskeriføremål: N2, N4 og N6. 
Detaljutforming av bygningar vert fastsett i samband med byggesøknader. 
Ved etablering av store skjeringar vert det sett krav om landskapstilpassing i føresegnene. 
 
4.5 Kaiar. 
Nye kailiner er i samsvar med forprosjekt utarbeidd av Kystverket. 
 
 



 
Side 7 av 19 

 

 
 
 

4.7 Molo. 
Ny molo er i samsvar med forprosjekt utarbeidd av Kystverket. 
 
4.8 Hamneområde. 
Heile sjøarealet er regulert til hamneområde. 
Eit sjøområde mot aust er vist som akvakultur i kommuneplanen. Dette er i dag ikkje aktuelt. 
 
4.9 Friluftsområde. 
Den sørlegaste delen av planen, og deler av Stora Bleikjo og Litla Bleikjo er regulert til friluftsområde. 
Her skal naturen bevarast. 
 
4.10 Grøntstruktur. 
Utbygginga vil medføra store inngrep i eksisterande grøntstruktur. 
Mot sør vil regulert friluftsområde henga saman med større naturområde utanfor planområdet. 
 
4.11 Fornminne. 
Innan planområdet er det registrert i alt 7 fornminne – steinalderbuplassar. Fornminnet lengst mot 
nord er frigjeve for utbygging. Dei andre fornminna vil bli vurdert av Hordaland fylkeskommune, i 
samband med planlagt arkeologisk registrering. 
 
4.12 Trafikkområde. 
Hovudvegsystemet er regulert som offentleg veg. 
Det er i tillegg tillete med nye vegar innan regulert næringsområde. 
Trong for fortau må vurderast nærare. 
 
4.13 Miljø, ureining, radon. 
Avløpsvatn vil bli leia til kommunalt leidningsnett. 
Auka biltrafikk vil medføra auka luftforureining i området. 
Nybygg vil bli bygt med radonsperre iflg. Teknisk forskrift (TEK 10). 
 
4.14 Universell utforming. 
Alle bygningar, hamneanlegg og uteopphaldsareal skal opparbeidast i samsvar med krav til universell 
utforming. 
 
4.59 Tekniske anlegg. 
Nye næringsbygg i feltet vil bli tilknytt nye vassforsyning- og avløpsanlegg i området. 
Sjå elles merknad frå BVA. 
Overvatn blir sett ut i sjøen. 
 
Området vert tilknytt Finnås Kraftlag sitt forsyningsnett for straum og breiband, etter nærare avtale. 
 
Avfall blir levert til oppsamlingsplasser for bossdunkar/containerar, etter avtale med SIM. 
 
Vurderingar: 
I samband med at reguleringsplanen har vore på høyring i tida 19.03.2015 til 07.05.2015 kom det inn 
desse merknadane: 
 
 
Fylkesmannen i Hordaland 
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Fylkesmannen i Hordaland har ingen merknader i saka. 
 
Kystverket Vest 
Reguleringsbestemmelsene § 6.2 gir ikke så god veiledning – det er ikke uten videre gitt hva som 
”…faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser”. 
 
Derfor foreslår vi i stedet følgende tekst: 
 
”Tiltak i sjø, som kaier, brygger, ledninger eller annet som kan ha betydning for sikkerhet og 
fremkommelighet i sjøområdene er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 27, jfr. §§ 28 og 29.” 
 
Evt. kan suppleres også med følgende: 
 
”For kommunens eget sjøområde stiles søknaden til kommunen (Karmsund havn). For tiltak utenfor 
kommunens myndighetsområde stiles søknaden til Kystverket Vest”. 
 
Vi har ellers ikke merknader til planforslaget. 
 
Kommentar: 
Føresegner § 6.2 vert endra til: 
”Tiltak i sjø, som kaier, brygger, ledninger eller annet som kan ha betydning for sikkerhet og 
fremkommelighet i sjøområdene er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven § 27, jfr. §§ 28 og 29.” 
 
”For kommunens eget sjøområde stiles søknaden til kommunen (Karmsund havn). For tiltak utenfor 
kommunens myndighetsområde stiles søknaden til Kystverket Vest”. 
 
Naturbruksutvalet i Bømlo v/Slettebø 
Naturbruksutvalet har ingen merknader i saka. 
 
Bergens sjøfartsmuseum 
Museet kjenner ikkje til kulturminne ved Hovlandshagen fiskerihamn i Bømlo kommune som kan bli 
direkte råka av reguleringa. Me har gjennomført marinarkeologiske undersøkingar i området. Rapport 
ligg vedlagt. 
 
Museet har derfor ingen merknader til reguleringa. 
 
Det er likevel mogleg at det ligg kulturminne i det aktuelle området. Me gjer derfor merksam på at 
tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, 
keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må 
arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har 
undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med 
føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne. 
 
Kommentar: 
Dette er teke med i reguleringsføresegner § 2.7. 
 
Espevær Eigedom AS v/ABO Plan og Arkitektur AS 
På vegne av grunneigar av gnr. 53, bnr. 85 Espevær Eigedom AS blir det med dette sendt merknad til 
framlegg til reguleringsplan for Fiskerihamn Hovlandshagen gnr. 53, bnr. 53 m.fl. 
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Reguleringsplanen viser utfylling i sjø til formål o_Næringsbebyggelse2 som blir en forlengelse av 
strandlinjen til eiendommen gnr. 53 bnr. 85. Det er viktig at en som del av reguleringsprosessen 
opprettholder ryddige eiendomsforhold også for en fremtidig situasjon. Utfylling som vist i plankartet 
vil føre til en flytting av strandlinje for bnr. 85 med tilhørende rettigheter. Det forutsettes at 
eiendommen gnr. 53 bnr. 85 også vil ha eiendomsrett til areal innenfor felt o_Næringsbebyggelse2 ihht. 
gjeldende rettspraksis ved utfylling i sjø og endring av strandlinje. Det forutsettes også at bnr. 85 
beholder eiendommens strandlinje med tilhørende rettigheter. 
 
Kommentar: 
Reguleringsplanen for fiskerihamn i Hovlandshagen viser utfylling i sjø til formål o_Næringsbebyggelse. 
Dette er eit offentleg formål. Reguleringsplanen fastsetter bruken av arealet. Planen tek ikkje stilling til 
eigedomstilhøve. Etter at planen er vedteken må det utarbeidast byggeplan og det må gjennomførast 
grunneigartingingar. Spørsmåla som Espevær Eigedom AS tek opp må avklarast i byggeplanen og i 
grunneigartingane.  
 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader i saka. 
 
Nils Arne Tveit gnr. 53, bnr. 4 
Underteikna er eiger av Gnr 53 /Bnr 4. 
Hovlandmarka/Hovlandshagen var felleseige (gardene på Hovland) frem til tidlig på 80 tallet da det ble 
utskiftning. 
 
Industriområdet/Hovlandshagen ble etablert senere på 80 tallet med kaianlegg mm. Videre så ble 
“Kråketangen“ sprengt å planert med etablering av slakteri for laks mm. 
 
Ifm “Framlegg til Reguleringsplan for Fiskerihamn Hovlandshagen GNR 53/BNR 53 m.fl –Planid 201307“ 
så er område SørVest for eksisterende industriområde ikke tatt med. 
Ifm utskiftning av Hovlandmarka/Hovlandshagen på 80 tallet så ble dette området delt opp slik at hver 
gard fikk sin parsell.( se vedlegg “Reguleringsplan“) 
 
Som grunneier til en av parsellene her så vil jeg be om at dette området også blir innbefattet ifm ny 
reguleringsplan til industriområde. 
 
Hele Hovlandshagen var i sin tid LNF-område. 
Har forståelse for at omregulering kan være krevende.(ref kulturminner) 
 
Håper på at det blir arrangert et møte lokalt før reguleringsplan blir låst. Bømlo Kommune, grunneiere, 
naboer til industriområdet og andre interessenter bør få mulighet til å få frem sine interesser i en slik 
viktig og bra sak. 
 
 
 
Kommentar: 
Gnr. 53, bnr. 4 eig ein parsell  til sjøen utanfor planområdet. Parsellen er i kommuneplanen utlagt til 
LNF-område. Eigar ynskjer at denne parsellen vert teke inn i planområdet. All den tid parsellen ligg som 
LNF-området finn me at planområdet ikkje bør utvidast. Omregulering av dette arealet til andre formål 
må først vurderast i rullering av arealdelen i kommuneplanen. 
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Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet har ingen merknad i saka. 
 
Riksantikvaren 
Konflikt med steinalderlokaliteter id 160441, 55468, 6719, 45758, 45760, 66731, 25796 og del av 
66729 (nordre del, nord  for ulovlig inngrep) 
 
Vi viser til brev fra Hordaland fylkeskommune, datert 23.06.15, der man ber om Riksanti kvarens 
uttalelse til forslag til reguleringsplan for Bømlo fiskerihavn gnr 53, bnr 53 m.fl. i Bømlo kommune.  
Det vises også til brev fra Universitetsmuseet i Bergen av 30.07.15 med faglige vurderinger og 
tilrådning i saken. 
 
Innen reguleringsområdet er det registrert 8 steinalderlokaliteter, automatisk  fredet i medhold av 
lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 4 første ledd. Helt nord i området, innen utbygd 
industriområde (reguleringsplan 1979), lå ei røys som er fjernet. I hht. kml § 8, 4.ledd skal det, i 
forbindelse  med behandling av reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep  i 
automatisk fredete kulturminner berørt av planen. Riksantikvaren er rette myndig het til å fatte 
avgjørelse i slike saker, jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv, kml § 1 nr. 1. 
 
Planforslaget - bakgrunn 
Foreliggende forslag til reguleringsplan gjelder tilrettelegging for utvidelse mot sør av 

eksisterende industriområde lengst nord på tangen. Bakgrunnen er Kystverkets arbeid med et 

prosjekt for etablering av en større fiskerihavn i Hovlandshagen. 

 
Sjøarealet reguleres til havneområde. Kaier og molo reguleres i samsvar med forprosjekt 

utarbeidet av Kystverket. Et belte mot sør reguleres til friluftsområde som skal henge sammen 

med en større hensynssone/vern av kulturminner (i kommuneplan), som strekker seg videre 

mot sør utenfor planområdet. Størstedelen av landområdet reguleres til næringsbygg med 

nødvendig infrastruktur. Så langt vi har oppfattet forholdene, vil landområdet planeres ut, før 

utbygging, ved å sprenge seg ned til3-meters-koten. Dette innebærer  bortsprengning av store 

mengder steinmasser  som bl.a. skal benyttes til ny molo. 
 
Nordre del av området er tidligere  regulert (reguleringsplan R11 Industriområde Hovlands hagen, 
12.02.1979). I 2012 foretok Hordaland fylkeskommune en mindre registrering i samband med 
varsel om omregulering (18.04.12). Det ble da påvist en ny lokalitet. Det synes ikke som om denne 
planen er blitt vedtatt.  Riksantikvaren kan ikke se å ha mottatt planen til uttalelse. Den nevnes 
heller ikke i planomtalens saksgjennomgang. 
 
Oppstart av planarbeid ble kunngjort den 21.07.14. Fylkeskommunen skal da ikke ha hatt 
kapasitet til å uttale seg. Etter dette  vedtok  kommunen at planområdet skulle utvides 
ytterligere mot sør. Vedtaket skal være  gjort i samråd med fylkeskommunen. Ny 
oppstartmelding ble sendt ut den 18.11.14. Fylkeskommunen ber om landskapsmessige 
tilpasninger, da planen vil medføre store terrengendringer. De viser videre til at flere 
steinalderboplasser er kjent i området, men at det er behov for nye registreringer. 
 
Planomtalen opplyser at planområdets nordlige del er vist som næringsområde i gjeldende 
kommuneplan, mens den sørligste delen er vist som LNFR. I h.h.t. kommuneplankartet, viser 
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den nordlige delen at gjeldende reguleringsplan skal gjelde. Vi vet ikke hvor langt sør planen av 
1979 strekker  seg. Uansett er planen ikke helt i tråd med  kommuneplanen, da 
reguleringplanens sørøstre bit foreslås regulert til industri, mens den i kommuneplanen er 
avsatt til LNFR. 
 
Planforslaget ble så sendt ut på offentlig  høring den 13.03.15 med høringstid fra 19.03.15 til 
07.05.15. Den 05.05.15 sendte Hordaland fylkeskommune en foreløpig uttalelse  der de 
framsatte krav om registreringer i marken samt  utsatt frist etter kulturminneloven (3+ 1mnd), 
til19.07.15. Saken  ble videresendt museum og Riksantikvaren den 23.06.15. Det var ikke mulig 
for de to etatene å overholde denne fristen, midt i ferieavviklingen. Ny frist ble satt til17.08.15. 
Også dette svært  kort, tatt i betraktning at den i sin helhet  lå innen skoleferien. Vi lovet likevel  
å gjøre vårt beste for å overholde denne fristen, forutsatt at museet oversendte sine 
vurderinger innen 1. august, hvilket ble gjort. Planforslaget er i konflikt  med åtte 
steinalderlokaliteter, beliggende i et viktig kulturmiljø. 
 
Kulturminner/kulturmiljø 
Bømlo er et utpreget kyst-/ skjærgårdslandskap, med en stor mengde kulturminner, særlig fra 
ulike perioder av steinalderen. Bømlo er særlig kjent som  «steinalderens råstoffsentrum på 
Vestlandet». I eldre steinalder er det tatt ut grønnstein til økseproduksjon fra Hespriholmen, 
5-6 km nordvest for omsøkt område. På Siggjo er det i yngre steinalder tatt ut Rhyolitt, 
primært til prosjektilproduksjon. Ut over dette finnes flere mindre bergartsbrudd benyttet i 
steinalder. Både grønnstein og rhyolitt fra området har en vid distribusjon, fra Rogaland  til 
Sunnmøre. 
 
De første tverrvitenskapelige undersøkelsene i samband med ulike sider av denne råstoff 
problematikken, utført for snart hundre år siden, ble foretatt nettopp i områdene ved 
Langevågen. Området Sokkamyro/Langevåg/Hovlandshagen har således  en helt sentral og 
spesiell  plass i  norsk arkeologi (mer om dette, se avsnitt museets merknader). 
 
Hordaland fylkeskommune bemerker 
Fylkeskommunen omtaler kort de ulike lokalitetene som er fra både eldre og yngre  steinalder. 
Planlagt utbygging vil fjerne boplassenes landskapstilknytning. Gjennom  drøftinger og befaring 
mellom fylkeskommunen og kommunen er man likevel  kommet fram  til at det er positivt å 
samle næringsarealene ved Langevåg på ett sted. Slik kan næringsområdet defineres som 
land skapsmessig avgrenset fra de funnrike og viktige boplassområdene omkring. Ut fra de 
mange kjente steinalderboplassene og et generelt høyt funnpotensial i uregistrerte områder 
omkring Langevågen, vil en etter alt å dømme stå ovenfor  tilsvarende konflikter ved flytting av 
utbyggingsområdet. Fylket mener  videre at man nå kan få satt en endelig grense  mot videre 
nedbygging av Hovlandshagen. De mange steinalderlokaliteter sør for planområdet kan med 
dette  bevares for framtiden, slik området er avsatt  til hensynssone i kommuneplanen. På 
dette grunnlag anbefales  dispensasjon for omsøkt  tiltak. Sett i sammenheng med tidligere 
utførte undersøkelser, vil en undersøkelse med dagens metoder og analyseverktøy kunne 
tilføre mye ny kunnskap. Bevaring av lokaliteter innen  planområdet, så tett opp mot tung 
industriut bygging, er ikke realistisk Samtlige boplasser innen  planområdet må derfor  
undersøkes. 

 

Universitetsmuseet i Bergen bemerker 
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Det var ved Sheteligs undersøkelser i Langevågområdet tidlig på 1920-tallet  man så de store 
tverrvitenskapelige sammenhenger mellom  typologi, råstoff og landskapsutnyttelse. 
Samarbeid ble innledet mellom arkeologi, geologi og pollenbotanikk, et første skritt  i retning av 
det som kan kalles «moderne arkeologisk tenkning». Området Sokkamyro/Langevågen/ 
Hovlands hagen har således en helt sentral og spesiell  plass i norsk arkeologi. 
 
Særlig råstoffproblematikken har vært inngående diskutert når det gjelder steinalderen på 
Bømlo, både på 1920-tallet, 1980-tallet  og ved senere  utgravninger, sist i 2014 ved Vika, ca 4 km 
nord  for Langevåg. Materialet derfra skiller seg klart  ut fra det materialet Shetelig samlet inn 
fra områdene i Hovlandshagen, hvor  det f.eks. er langt  flere ferdige emner  enn i Vika. 
 
Siden 1970-tallet har antallet registrerte steinalderlokaliteter på Bømlo blitt mangedoblet. På 
denne bakgrunn har ikke Hovlandshagen samme «status» i dag som det hadde fram  til1970- 
tallet, da den var så og si enerådende i sitt slag. Lokaliteter med en slik funnrikdom som i 
Langevågsområdet er imidlertid fremdeles sjeldne.  En kan derfor argumentere motsatt og si 
at til tross for de mange lokalitetene som er påvist  på Bømlo, er det fremdeles ingen  som synes 
å ha de kvalitetene som lokalitetene i Langevågen har. Museets grunnholdning er derfor at 
disse lokalitetene er viktige. Museet nevner  også framlegg til verneplan for Søre Bømlo 1977 
(fra topografisk arkiv), der Hespriholmen og Hovlandshagen de to eneste kulturminnene 
vurdert å ha nasjonal  verdi i dette  området, og som foreslås å gis status som 
landskapsverneområde. 
 
Den helt sentrale og særegne posisjonen området Langevåg/Sokkamyro/Hovlandshagen har 
hatt i norsk arkeologi siden Sheteligs undersøkelser på 1920-tallet, har medført at Bergen 
museum har hatt et spesielt ansvar for dette  området. De ser helst at det fikk ligge uforstyrret 
og beklager på det sterkeste at det vurderes nedbygd av industri. Området har unik  verdi i en 
kulturhistorisk og faghistorisk sammenheng. Museet vil likevel støtte fylkeskommunes 
vurdering og tilrå dispensasjon for omsøkt  tiltak. Boplassene særlig store kunnskapsverdi må 
medføre at det, ved en eventuell dispensasjon, stilles  vilkår  om arkeologiske utgravninger. 
 
Museet bemerker også at grunnlagsmaterialet de har måttet forholde seg til er både spesielt 
og mangelfullt. Fylkeskommunen har ved sine to senere registreringer ikke prioritert å få 
lokalitetene stratigrafisk belyst eller arealmessig avgrenset. Datidens metoder fanget for 
eksempel ikke opp mikroavfall. Muset har funnet det vanskelig og komplisert å utarbeide en 
troverdig prosjektplan med kostnadsoverslag. 
 
Riksantikvarens merknader og vurdering av saken 

Riksantikvaren skal verne  om kulturminner som ikke-fornybare ressurser og arbeide for at 

kulturminneverdiene blir best mulig ivaretatt og nyttiggjort i et samfunn i endring. Tillatelse  

til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan gis dersom private og/ eller 

samfunnsmessige hensyn vurderes å veie tyngre enn de kulturminnefaglige verdiene. 

 
Riksantikvaren har hatt  problemer med å vurdere denne saken.  Den er ikke tilstrekkelig 

opplyst. Vi har selv forsøkt å innhente en del grunnlagsmateriale og opplysninger, noe som 

skulle  ha ligget ved oversendelsen fra fylkeskommunen, jf. våre retningslinjer for 

oversendelse av dispensasjonssaker. Fylkets  saksbehandler er på ferie, men annen 

saksbehandler har velvillig funnet fram en del manglende dokument, bl.a. de to 

registreringsrapportene fra 2012 og 2015 (sistnevnte ikke helt ferdigstilt). Etter vår vurdering 
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er heller ikke undersøkelsesplikten etter kml § 9 oppfylt. Dersom vi hadde hatt anledning til å 

gå grundig gjennom saken  kort etter at den ble mottatt, ville den  nok blitt returnert 

fylkeskommunen. Grunnet ferieavvikling ble den gjennomgått først etter  å ha ligget hos oss 

nærmere en måned. 

 

Riksantikvaren hadde forventet en noe mer offensiv tilnærming fra fylkeskommunens side  

til gjeldende plansak  som berører viktige  kulturminneverdier. Første oppstartmelding ble 

ikke besvart. Ved andre,  revidert oppstartmelding, meldte  man  behov for registreringer. Vi 

kjenner ikke årsaken til at dette  ikke ble utført på meldingsstadiet. Først 2 måneder etter å 

ha mottatt planforslaget til høring, meldte man  på nytt dette  behov, noe som så ble utført i 

mai 2015. Også ved en planendring i 2012 foretok fylkeskommunen en mindre registrering. 

 
Verken  registreringen 2012 eller 2015 tok for seg de «gamle>> boplassenes nåværende tilstand, 
stratigrafi og utstrekning. I følge opplysninger fra museet, lå Sheteligs fokus ikke på hop 
lassenes utstrekning. Hans  arealmessige skissering må man forholde seg kritisk til. Størrelsen 
kan gå langt  ut over hans  prøveruter, som i stor grad konsentrerte seg om innsamling av funn. 
Dette innebærer at boplassene kan være atskillig større/ha en annen utstrekning enn 
kulturminnedatabasen antyder og at det direkte konfliktomfanget kan forventes større en 
plankartet viser. Vi mener med  dette  at forholdet til automatisk fredete kulturminner ikke er 
tilstrekkelig avklart og undersøkelsesplikten derved ikke er godt  nok oppfylt. 
 
Fylkeskommunen har vurdert at det er positivt  å samle næringsarealene ved Langevåg på ett 
sted  og at man nå kan få satt  en endelig grense mot videre  nedbygging av Hovlandshagen. Vi 
kan langt  på vei følge en slik tankegang. Nordre del av neset  er allerede et industriområde 
utplanert og utbygd. Allerede i 1971 skal industriplaner ha blitt luftet.  Den gang var Universi 
tetsmuseet i Bergen, daværende Bergen museum, dispensasjonsmyndighet. De gikk sterkt 
imot utbyggingsplanene. I 1979 ble likevel en reguleringsplan for utbygging lengst i nord  
vedtatt. Vi har ingen opplysninger om hvordan det gikk til. Når det er «tatt hull på>> et slikt 
område, 
viser all erfaring at dette  brukes i argumentasjon for videre utbygging, slik det er gjort i 
angjeldende sak. Dersom  en skal unngå  videre  utbygging mot sør i framtiden, er det viktig at 
fylkeskommunen, i samarbeid med  kommunen, ser på alternativer for å unngå dette, i god før 
en slik utvidelse evt. foreslås. 
 
Det pågår  et arbeid  med utkast til Kulturhistorislæ landskap av nasjonal interesse i Hordaland (KULA). Til 
høringsutkast av mai 2014 skal Hordaland fylkeskommune selv ha kommet med forslag  til 
avgrensning av området for Søre Bømlo, Hespriholmen-Langevåg, der omsøkt 
industriarealligger innenfor grensen. Vi finner  det beklagelig at fylket  kort tid etter anbefaler 
omsøkt planforslag. 
 
For øvrig er det positivt at arbeid med Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i 
Hordaland tas opp igjen. Areal for Søre Bømlo synes i tråd  med innstilling fra utvalget for sikring 
av høyt prioriterte kulturminner (1967), der det foreslås båndlegging et større areal. Framlegg 
til verneplan for Søre Bømlo (1977), nevnt av museet, ville gi både Hespriholmen og 
Hovlandshagen status som landskapsverneområde. 
 
Det er således mange og gode argumenter for å bevare det som er tilbake av det rike boplass 
miljøet i Hovlandshagen, til tross for at nordre del av neset er fullstendig utplanert og utbygd 
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til industriformål. Eksisterende industriareal er utvilsomt sterkt skjemmende for kulturmiljøet 
og har en forstyrrende virkning på dets mer helhetlige landskapskontekst. Vi mener  også at 
enkelte forhold  ved saksbehandlingen har vært uheldig, samt  at kulturminnefaglige forhold er 
mangelfullt opplyst. Dette gjør saken vanskelig å behandle. Vi har, under tvil, valgt ikke å gå imot 
planforslaget. 
 
Kulturminneområdet vurderes imidlertid som svært viktig, både i kulturhistorisk og 
faghistorisk sammenheng. Skal vi gi dispensasjon for omsøkt del, vil det være helt vesentlig å 
ivareta  kildematerialet gjennom grundige arkeologiske utgravninger. En av lokalitetene ligger 
tilsynelatende i sin helhet  utenfor selve byggeområdet, i buffersonen mellom industri og 
hensynssone (H 570 i kommuneplanen). Den ligger likevel så nær at den vurderes å bli 
utilbørlig skjemmet av tiltaket, og ikke minst, bli liggende i fare for å bli skadet og ødelagt ved 
den omfattende utbyggingen, der landarealet skal planeres ved å sprenge seg ned  til fastsatt 
kote, for så å bygges  ut. Vi bemerker i denne sammenheng at to lokaliteter i nærområdet er 
blitt ødelagt ved ulovlig anleggsarbeid. 
 
Riksantikvaren finner med dette at reguleringsplan for Bømlo Fiskerihavn i Hovlandshagen kan 
godkjennes under forutsetning av at det foretas en arkeologisk utgravning av de automatisk 
fredete steinalderboplassene innen plangrensene, før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte 
kart stemplet Riksantikvaren og datert 13.08.15. I henhold til kml § 10 skal arkeologiske 
utgravninger bekostes av tiltakshaver. 
 
Vedtak  om omfang og kostnader av den arkeologiske utgravningen kan først skje etter at 
reguleringsplanen er endelig vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologiske utgravninger 
normalt bare lar seg gjennomføre i sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging derfor 
må ta hensyn til dette. 
 
Tiltakshaver må varsle  Hordaland fylkeskommune i god  tid før tiltak etter reguleringsplanen 
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfang/kostnader av den 
arkeologiske utgravningen, et vedtak som vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven 
§§ 28 og 29. 
 
 
I følge Universitetsmuseet i Bergen sitt forslag  til budsjett er en utgravning av angjeldende 
kulturminner, åtte steinalderboplasser, beregnet å koste minimum ca kr 7 000 000,-, (2014-kr 
og satser).   Riksantikvaren mener  dette er lavt regnet. Museet har da også uttrykt at det ikke 
er mulig å utarbeide en realistisk utgravningsplan og kostnadsramme på grunnlag av det fore 
liggende grunnlagsmaterialet. Det må høyst sannsynlig påregnes høyere  kostnader, av årsaker 
nevnt i dette  brev. 
 
Slik situasjonen er, vil Riksantikvaren åpne for en to-delt undersøkelse, der museet først vil 
foreta en utvidet registrering for å framskaffe nødvendig grunnlag for utarbeidelse av endelig 
prosjektplan og kostnader av utgravningen. En slik to-delt  registrerings-/ utgravningsløsning 
aksepteres kun i særlige tilfeller der kml § 9 ikke er tilfredsstillende oppfylt før planvedtak. 
Første del utføres før Riksantikvaren fatter vedtak etter  kml § 10om omfang/kostnader av 
den arkeologiske utgravningen. 
 
Kulturminnene, id 160441, 55468, 6719, 45758, 45760, 66731, 25796 og del av 66729 (nordre del, nord for 
ulovlig inngrep) er feilaktig avmerket som hensynssoner (H 730/H 570 1 til8) på plankartet.  Dette må rettes 
opp. De skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområder  og gis fortløpende nr. #nr, #nr osv. 
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Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
 

« Før iverksetjing av tiltak i høve til reguleringsplanen,  skal det gjennomførast arkeologiske 
granskingar av dei automatisk  freda kulturminnelokalitetane i planområdet, id 160441, 55468, 6719, 
45758, 45760, 6673t 25796 og del av 66729 (nordre del, nord for ulovleg inngrep),  som er merka 
som område for føresegn #nr, #nr osv i plankartet. 

Det skal takast kontakt med Hordaland fylkeskommune  i god tid før tiltaket  skal gjennomførast, slik at 
omfanget av den arkeologiske granskinga kan fastsetjast.» 

 
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte 
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Riksantikvaren ber Hordaland fylkeskommune om å 
klargjøre dette i sin endelige uttalelse til Bømlo kommune. 
 
Dersom kommunen klargjør at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i regulerings 
bestemmelsene, og fylkeskommunen ikke finner å ville reise innsigelse mot planen, må 
fylkeskommunen umiddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall normalt 
reise innsigelse mot planen. 
 
Vi ber om at foreliggende uttalelse fra Riksantikvaren til fylkeskommunen i saken, vedlegges 
fylkeskommunens endelige uttalelse til kommunen. 
 

Kommentar: 
Krav om arkeologisk undersøking av kulturminnelokalitetane før tiltak etter planen kan realiserast 
skal innpassast i føresegner. 
Reguleringsplankart må rettast opp slik at kulturminna vert rett avmerka med 
bestemmelsesområder og gis fortløpande nr. #nr, #nr, #nr osv.   
Reguleringsplan utviding av industriområde 53/73 m.fl. Hovlandshagen vart vedteken dato 
17.06.2013 sak PS 46/13. 
 
Hordaland Fylkeskommune 

Vi viser til Dykkar brev datert 13.03.2015 med ovanfor nemnde plan til offentleg høyring, samt epost 
datert 24.06.2015 om forlenga høyringsfrist til 17.08.2015. Vår fråsegn om kulturminne er knytt til 
Hordaland fylkeskommune si fråsegn i saka datert 06.05.2015, med planfaglege merknader, 
kulturminnefaglege innspel og krav om arkeologisk registrering. 
 
Hordaland fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringar i planområdet over 7 dagar i 
perioden 11.05. - 21.05.2015. Den framlagte reguleringsplanen er i konflikt med 8 steinalderlokalitetar. 
Desse er automatisk freda kulturminne, registrert i Riksantikvaren sin database «Askeladden» med id. 
nr. 160441, 55468, 6719, 45758, 45760, 66731, 25796 og 66729. 
 
Hordaland fylkeskommune sendte i brev datert 23.06.2015 saka over til Riksantikvaren som er rette 
mynde til å gje løyve til inngrep i dei automatisk freda kulturminna. I brev datert 13.08.2015 finner 
Riksantikvaren at reguleringsplanen Bømlo fiskerihamn, Hovlandshagen kan godkjennast, under 
føresetnad av arkeologisk utgraving av dei automatisk freda steinalderlokalitetane innafor plangrensa, 
før tiltak etter planen kan realiserast (jf. vedlagte kart stempla Riksantikvaren, og datert 13.08.2015. I 
høve kulturminnelova § 10 skal tiltakshavar dekkje kostnadane ved dei arkeologiske utgravingane. 
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Hordaland fylkeskommune oversender med dette vedtak frå Riksantikvaren som gjeld løyve til inngrep i 
dei automatisk freda kulturminna id. 160441, 55468, 6719, 45758, 45760, 66731, 25796 og del av 
66729 (nordre del, nord for ulovleg inngrep), jf. kulturminelova § 8, 4. ledd. Riksantikvaren set som 
vilkår for at reguleringsplanen kan godkjennast, at det blir gjennomført 
arkeologisk undersøking av dei 8 kulturminnelokalitetane før tiltak etter planen kan realiserast. I høve 
kml. § 10 er det tiltakshavar som skal dekkje kostnadane knytt til arkeologiske utgravingar. I sitt 
vedtaksbrev er Riksantikvaren samd med Hordaland fylkeskommune i argumentasjonen om å samle 
næringsareala ved Langevåg på ein stad, slik at ein no får sett ei endeleg grense mot vidare nedbygging 
av Hovlandshagen. I det attverande området sør for fiskerihamna ligg det framleis bevart svært mange 
steinalderbuplassar, som samla sett utgjer eit intakt kulturhistorisk landskap av svært høg kvalitet og 
stor verneverd. Regional kulturminnemynde vil i framtida ikkje akseptere ytterlegare punktering av 
dette landskapet, og i den vidare forvaltinga av dette arealet er det viktig at det blir teke vare på slik det 
i høve kommuneplanen er definert innanfor eit historisk-antikvarisk område. 
 

Vi gjer merksam på følgjande innspel frå Riksantikvaren: 
 
«Kulturminnene, id. 160441, 55468, 6719, 45758, 45760, 66731, 25796 og del av 66729 (nordre del, 
nord for ulovlig inngrep), er feilaktig avmerket som hensynssoner (H 730/H 570 1 til 8) på plankartet. 
Dette må rettes opp. De skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområder og gis fortløpende nr. #nr, 
#nr osv.» 
 
Riksantikvaren sitt vedtak skal i uavkorta form takast med i fellesføresegnene til reguleringsplanen: 
 
«Før iverksetjing av tiltak i høve til reguleringsplanen, skal det gjennomførast arkeologiske granskingar 
av dei automatisk freda kulturminnelokalitetane i planområdet id. 160441, 55468, 6719, 45758, 45760, 
66731, 25796 og del av 66729 (nordre del, nord for ulovleg inngrep), som er merkt som område for 
føresegn #nr, #nr osv. i plankartet. 
 
Det skal takast kontakt med Hordaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomførast, slik at 
omfanget av den arkeologiske granskinga kan fastsetjast.» 
 
Det er ein føresetnad for dispensasjonen at teksten over er med i reguleringsføresegnene for godkjent 
plan. Riksantikvaren sitt vedtaksbrev følgjer saka. Dersom Riksantikvaren sine krav ikkje blir følgt, er 
dette grunnlag for klage frå Hordaland fylkeskommune. 
 
Det går fram av brevet frå Riksantikvaren at arkeologiske undersøkingar av dei 8 steinalderlokalitetane i 
regi av Universitetsmuseet i Bergen, er estimert til minimum 7.000.000,- (2014 kroner og satsar). 
Riksantikvaren meiner at dette er eit lågt estimat. Kartlegginga av kulturminneverdiane i planområdet 
ber preg av at omsynet til tiltakshavaren si undersøkingsplikt i høve kml. § 9 ikkje blei adressert før 
under høyringsprosessen. I tillegg til at høyringsforslaget ved en intern inkurie blei liggjande i seks veker 
utan handsaming i Hordaland fylkeskommune, har kravet om framdrift for å få den framlagde planen 
med i dei rette rundane av nasjonal transportplan, ført til eit svært avgrensa tidsvindauge for oppfylling 
av undersøkingsplikta og kulturminnevernets faglege vurderingar. 
 
Resultatet av dette er at ikkje alle tilhøva kring dei automatisk freda kulturminnelokalitetane er 
tilstrekkeleg avklart. I samband med oppfylling av vilkåret om arkeologiske utgravingar, er det difor 
naudsynt at Universitetsmuseet i Bergen gjennomfører ei forundersøking før dei kan utarbeide endeleg 
prosjektplan og realistisk budsjett. Slik forundersøking blir berre nytta i særlege høve der kml. § 9 ikkje 



 
Side 17 av 19 

 

 
 
 

er tilfredsstillande oppfylt før planvedtak. Resultatet av forundersøkinga må liggje til grunn før 
Riksantikvaren fattar vedtak etter kml. § 10 om omfang og samla kostnadar knytt til dei arkeologiske 
undersøkingane. 
 
Etter at reguleringsplanen er godkjent, kan tiltakshavar oppfylle vilkåra om arkeologisk undersøking ved 
å sende bestilling via Hordaland fylkeskommune. Etter at Universitetsmuseet i Bergen har gjennomført 
forundersøkinga, vil Riksantikvaren fatte endeleg vedtak om vidare omfang og samla kostnad for dei 
arkeologiske undersøkingane. 
 

Hordaland fylkeskommune gjer merksam på at Bømlo kommune må sende oss melding om vedtatt 
reguleringsplan, og dersom det er ynskjeleg med ei snarleg oppfylling av vilkåra, må dette meldast til 
fylkeskommunen. 
 

Kommentar: 

Krav om arkeologisk undersøking av kulturminnelokalitetane før tiltak etter planen kan 
realiserast skal innpassast i føresegner. 

Reguleringsplankart må rettast opp slik at kulturminna vert rett avmerkte. 

 

I følgje Plan- og bygningslova § 2-2 skal kommunen ha eit planregister som gjev opplysningar om 
gjeldande arealplanar og andre føresegner som fastlegg korleis areala skal utnyttast. Plankart og 
føresegner skal oppdaterast i samsvar med vedteken reguleringsplan. 
 
Rådmannen viser til kommentarar og vurderingar som er gjort i saksframlegget og vil rå til at 
reguleringsplan for fiskerihamneplan Hovlandshagen gnr. 53, bnr. 53 m.fl. på Langevåg vert 
godkjent slik han ligg føre. 
 
Hordaland Fylkeskommune brev av 6.5.2015 
Planfaglege merknader 
Planframlegget legg til rette for utvikling av fiskerihamn Hovlandshagen. Føremålet med planen er å 
legge til rette for infrastruktur som kai, molo og vegnett, samt opna for næringsutvikling på landsida. 
I vår fråsegn til oppstartsmelding av planarbeidet vart det peika på behov for vurdering av konsekvensar 
av detaljplanen knytt til landskap, strandsone, kulturminne og behov for å synleggjera konsekvensane 
for andre brukarinteresser i området. Det mellom anna avsett fleire akvakulturområde i nærleiken av 
næringsområdet. 
Planomtalen synleggjer ikkje i tilstrekkeleg grad konsekvensane av dei ulike interessene, og det er såleis 
ikkje mogleg å ta stilling til desse på høveleg vis. Nokre av punkta er vidare omtala i kommunen sin 
sakshandsaming, og dette bør inkluderast som del av planframlegget. Dette gjeld følgjande punkt: 
 

 Konsekvensar av nær- og fjernverknader av planlagde tiltak er ikkje utgreidd på eit slikt nivå at det 
er mogleg å ta stilling til planen. Bygningar er ikkje plassert, og det er knytt ei generell føresegn om 
gesimshøgde på 20 m (om lag 6 etg) for heile næringsområde. Konsekvensane av desse høgdene 
kopla mot BYA er ikkje omtala. Bømlo kommune har ved 1.gongshandsaming sett inn eit 
rekkjefølgjekrav i føresegnene som krev utarbeiding av landskapsplan ved i samband med tiltak. 
Dette er positivt, og vil bidra til å sikra landskapsomsyn. 

 Konsekvensar for friluftsliv er kortfatta omtalt, og omtalar mellom anna ikkje bakgrunn for å avsette 
Stora Bleikjo og Litla Bleikjo som friluftsområde. 

 Eksisterande strandsone er omtala kort, men ikkje vurdert i høve til kva konsekvensar planen får for 
desse verdiane. 
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 Konsekvensane for andre brukarinteresser, til dømes akvakultur, er ikkje omtala. 

 Plantema som klima og energi er ikkje omtala. 

 Løysingar for kai og molo er ikkje skildra i planen. Dette er svært store konstruksjonar, og vil krevja 
store masseforflytningar. 

 Massebalanse i området er ikkje omtala. Ein kan anta at større område vil planerast, og at dette vil 
brukast til konstruksjonar i sjø. 

 Planområdet er utvida til å ta med eit område avsett til LNF. Denne omdisponeringa av 
arealføremålet er ikkje nemnt i planen, det hadde vore ønskjeleg om behov og konsekvensar vart 
peika på. 

 Merknaden til Statens vegvesen knytt til behov for gang- og sykkelveg langs fylkesvegen er ikkje 
vurdert i planen. Me vil rå til at behovet for gang- og sykkelvegar i området vert del av denne 
detaljplanen.  
Fylkeskommunen er klar over at fiskerihamna er eit viktig næringsområde for Bømlo kommune si 
satsing på fiskerinæringa, og at det er trong for ein godkjent detaljplan for området for å søkja å 
koma med i dei rette rundane av NTP. Planframlegget har manglande detaljeringsgrad og 
manglande omtale og vurdering av konsekvensar. Vi vil rå til at kommunen får betre oversyn over 
dette før det blir gjort vedtak i saka. 

 
Kommentar: 
Reguleringsplanen for fiskerihamna i Hovlandshagen har vore utarbeid i tett kontakt med 
kulturminneavdelinga i Fylkeskommunen. Som ein ser er Fylkeskommunen kritisk til det planfaglege 
i denne reguleringsplanen. Bømlo kommune har nytta godkjent planleggjar til å lage planen. Så 
lenge ikkje Fylkeskommunen legg ned motsegn på det planfaglege kan kommunestyre no godkjenne 
planen. 
 
Økonomiske konsekvensar: 
Bømlo kommune har arbeidd ei stund med å få fiskerihamnprosjektet inn i neste revisjon av 
NTPnasjonal transportplan for å få statleg finansiering av ny fiskerihamn i Hovlandshagen. Kostnaden 
med reguleringsplan vert dekka av Bømlo kommune. 
 
Miljømessige konsekvensar: 
Det er registrert viktige naturtypar, lokalt viktig viltområde og viktig marine område i planområdet. 
Planområdet grensar til freda kulturminne i sør og sør-vest. 
I planområde i sør er det registrert viktig naturtype, kystlynghei (purpurlynghei). 
Planområde i sør og sør-vest grensar til freda kulturminne, steinalderbusetning, Hovland – 
Aurebettjødno og Hovland steinalderlok. 
Omsynssone 570_12 bevaring kulturmiljø sør i planområde. 
Vest i planområde, går innanfor føremål akvakultur. 
I planområde er det registrert viktig marine område, naturtype skjellsand. 
I viltkartlegginga frå 2003 er område Stora Bleikjo (øy nord i planområde) avsett som lokalt viktig 
viltområde. 
Her står det: Yngleområde for makrell/rødnebbterne. Vanleg hekkefugl i skjærgarden. Hekkar ofte i 
blandingskoloniar saman. 
 
Beredskap- og samfunnstryggleik: 
Som ein del av arbeidet med reguleringsplanen er det i samsvar med sjekklistene vist i kap. 1.1. 
Beredskapsomsyn i kommuneplanen gjennomført ein risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er eit tiltak som 
er i raudt felt og som krev tiltak. Det gjeld høge skjæringar som må sikrast. Dette er teke med i 
reguleringsføresegner § 2.8. 
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Folkehelse: 
Fiskerihamna vil betre arbeidstilhøve for havfiskeflåten og kystfiskeflåten i Bømlo. 
 
Oppsummering og konklusjon: 
J.Tufteland AS v/Øystein Tufteland har på vegne av Bømlo kommune utarbeid framlegg til 
reguleringsplan for fiskerihamn i Hovlandshagen gnr.53.bnr.53 m.fl. Planframlegget er utarbeida i nært 
samarbeid med Kystverket. Planframlegget legg til rette for infrastruktur som kai, molo og vegnett, 
samt opna for næringsutvikling på landsida. For å søkje om finansiering til utbygging av fiskerihamna er 
nytt vegnett, kai og molo regulert til offentleg eigarstatus. For eigedomar som er utbygd og nytta i 
næringssamanheng i dag, vil planen vidareføre desse aktivitetane og opna for naturleg utvikling. 
Rådmannen viser til kommentarar og vurderingar som er gjort i saksframlegget og vil rå til at 
reguleringsplanen vert godkjent slik han no ligg føre. 
Det ligg ikkje føre motsegn frå offentlege instansar slik at vilkåra for eigengodkjenning av 
reguleringsplanen ligg føre. 
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Vurdering av nytt utslipp ved slakteri Langevågen 

 

Av: Stein Thon Klem 

Til: H2 Hardanger AS 

Dato: 11.03.2021 

 

Bømlo kommune har planer om å etablere ny fiskerihavn i Langevåg på sørøstsiden av Bømlo. Dette 

innebærer å bygge en molo fra fastlandet og ut til Stora Bleikja, i området der slakteriet 16497 

Langevågen har sin eksisterende avløpsledning. Det skal i den forbindelse legges nytt sjøvannsinntak 

og avløp, og H2 Hardanger AS har bedt Rådgivende Biologer AS å gjøre en foreløpig vurdering av 

flytting av sjøvannsinntak og avløp ved slakteriet i Langevågen.  

Eksisterende avløp og inntak 

Dagens avløp består av en 500 meter lang ledning og har sitt utslippspunkt på 40 meters dyp på 

sørøstsiden av Stora Bleikjo og nordsiden av Urdatangen, mens dagens sjøvannsinntak er lagt til 

omkring 75 meters dyp og går langs en djupål mellom Rundøyklubben og Stora Bleikja (figur 1). 

 

 

Figur 1. Eksisterende avløp og sjøvannsinntak ved slakteriet i Langevågen. 

  

Stora Bleikja 

Rundøyklubben 

Urdatangen 
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Tiltaket 

Da en i forbindelse med etablering av ny fiskerihavn blant annet ønsker å bygge en molo mellom 

Urdatangen og Store Bleikja, vil en flytte avløpet til slakteriet. En vil samtidig oppgradere 

sjøvannsinntaket, men den nye ledningen er tenkt ved samme plassering som eksisterende. Avløpet er 

tenkt plassert 640 meter nord for dagens avløp på nordøstsiden av Stora Bleikja (figur 2) på omkring 

120 meters dyp.  

 

 

Figur 2. Planlagt fiskerihavn men ny molo mellom Urdatangen og Stora Bleikja, samt ønsket plassering 

av nytt avløp. 

Vurdering av innløp og nytt avløp 

Erfaringsmessig vet en at Bømlafjorden er sterkt tidevannspreget med en vanntransport som følger 

fjordens lengderetning inn og ut av fjorden. Tidligere målinger fra vestsiden av Bømlafjorden viser at 

en i de øverste 50 meterne har tilnærmet like mye vannfluks inn av fjorden som ut av fjorden og at 

strømmen skifter retning med svært faste intervaller. Nedover i dypet er tidevannspåvirkningen også 

tydelig, men her ser en også at vanntransporten på vestsiden av fjorden i større grad går mot sørvest, ut 

av fjorden, mens en på østsiden har mer strøm innover i fjorden. Trolig skyldes dette også effekten av 

jordrotasjonen (Corioliseffekten) der den nordgående kyststrømmen dreies mot øst og inn langs sør-

østsiden av Bømlafjorden, mens det på nord-/vestsiden av fjorden er en netto utstrømming av vann fra 

fjordsystemet innenfor.  

 

Det er ikke foretatt hydrografi- eller strømmålinger ved utslippet eller dets nærområde. Trolig er 

strømbildet relativt likt i denne delen av Bømlafjorden, men for å kunne si noe mer nøyaktig om 

spredning av utslipp vil det være nødvendig med strømmålinger og påfølgende modellering av utslipp 

med tanke på spredning og fortynning av utslippet. Etablering av molo mellom Urdatangen og Stora 

Bleikja vil nok likevel i stor grad forsterke dette strømbildet med vanntransport i fjordens lengderetning 

i overflatelaget (nord – sør), mens bunntopografien med en undersjøisk odde som stikker ut mot 

Stora Bleikja 

Rundøyklubben 

Urdatangen 
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nord/nordøst ned til rundt 100 m dyp bidrar til å opprettholde dette strømmønsteret rundt det planlagte 

utslippspunktet. Ved at moloen stenger området mellom Urdatangen og Stora Bleikja, kan en forvente 

roligere forhold og mindre utskifting på innsiden av den nye moloen, men avløpet er tenkt plassert ut i 

fjorden, der det er gode strømforhold med sterk strøm også nedover i dypet. Et utslipp på utsiden av 

Stora Bleikja vil trolig fortynnes og spres relativt raskt, i stor grad mot sørvest, men også noe mot 

nordøst.  

 

Moloen vil sørge for at utslippet ikke vil sendes tilbake mot inntaket med nordgående strøm. Ved strøm 

mot vestlige retninger vil topografien ved utslippspunktet trolig bidra til at strømmen på dette dypet 

dreier sørover eller nordover. Inntaket er lagt til 75 meters dyp og utslippet på er lagt på 120 meter, men 

det er relativt åpent mellom de to. Den naturlige sjiktingen i vannmassene vil trolig likevel sørge for at 

det er lite vertikalmiksing av vannlagene og vannmassene som kommer inn mot land vil trolig bøye av 

langs med den skrånende havbunnen.  

 

De topografiske forholdene og avstanden mellom de to punktene (550 meter), samt at inntaket og 

utslippet vil bli liggende på ulike dybder reduserer risiko for påvirkning fra utslippet da utslippet også 

vil ha en stor grad av fortynning av avløpet. Når en i tillegg tar i betraktning at det er snakk om et renset 

utslipp er det derfor lite sannsynlig at avløpet vil påvirke sjøvannsinntaket. Hvis en forlenger den 

planlagte avløpsledningen med 100-200 meter mot sørøst vil de grunne områdene rundt Stora Bleikja i 

tillegg i enda større grad opptre som en fysisk sperre for mellom avløp og inntak, men med tanke på de 

gode strømforholdene i fjorden og den allerede gode avstanden mellom inntak og avløp er det trolig 

ikke nødvendig da en vil få lite konflikt med dagens planlagte plasseringer.  

 

Et sjøvannsinntak på 75-80 meter vil sikre stabil temperatur gjennom hele året, samt gjøre at ledningen 

er under det produktive sjiktet ift. begroing. Det er lite stagnerende forhold i Bømlofjorden og tilnærmet 

kontinuerlig tilførsel av friskt sjøvann. Ved at det planlagte avløpet er plassert på andre siden av Stora 

Bleikja, ut i fjorden og i god avstand fra inntaket sikrer en seg samtidig at utslippet fra slakteriet ikke 

vil blande seg med inntaksvannet. Området rundt sjøvannsinntaket er relativt svakt skrånende og ved at 

avløpet legges på østsiden av Store Bleikja sørger en samtidig for at utslippet legges på den ønskede 

dybden og at en får den ønskede avstanden mellom avløp og inntak også i vertikal retning. 

Oppsummering 

De planlagte plasseringene av sjøvannstinntak og nytt avløp vil etter all sannsynlighet ikke være i 

konflikt med hverandre. Avløpet vil være renset og den fysiske avstanden samt strømforhold gjør at de 

trolig ikke vil komme i kontakt med hverandre og at avløpet vil fortynnes og spres i fjorden relativt 

raskt. Etableringen av en molo mellom Urdatangen og Stora Bleikja vil trolig bare forsterke den relativt 

stabile vanntransporten inn og ut langs fjordens lengderetning. Det må påpekes at det ikke er foretatt 

hydrografi- og strømmålinger ved avløpet, og dette bør gjøres for å fange opp eventuelle lokale forhold. 

Ut fra disse resultatene bør en også vurdere hvorvidt det bør gjøres en modellering av avløpet. 



Nærmere beskrivelse av utgangspunkt for oppgitt konsentrasjon  
Espevær Laks AS og Hardanger Fiskeforedling AS er to selskap som har fusjonert til ett 
selskap. Det er med andre ord to mindre slakterier som blir slått sammen til å bli et større 
slakteri, og produksjon og utslipp av prosessvann vil derfor, i forhold til hvert individuelt 
slakteri, være noe større enn tidligere. Det er i avsnitt 4 etterspurt konsentrasjon av 
forskjellige parameter/analytter som er forventet sluppet ut med prosessvannet. Tidligere 
målte konsentrasjoner i disse to slakteriene er ikke representative for den nye bedriften i 
forhold til forskjell i forbruk vann, mengde råmateriale inn/dag og produsert prosessvann. 
Det har dermed vært utfordrende å innhente tall som kan være representativ for utslipp.  

Verdiene som er lagt inn i søknaden, avsnitt 4, er basert på mottatt informasjon fra 
nærliggende slakteri i omtrent samme størrelse som planlagt nybygg, samt informasjon om 
forventet reduksjonsgrad fra leverandører. Likevel er det faktorer som kan spille inn på, og gi 
avvik til oppgitte verdier, da det er usikkert om nærliggende slakteri har samme faktorer som 
kan spille inn på utslippet:  

- Virksomheten har i prosjektet lagt til rette metoder for reduksjon av vannforbruk 
(Vedlegg 11), noe som vi frykter vil redusere uttynningsgraden av parameterne i BAT- 
krav, da konsentrasjonen må oppgis i mg/L. Som resultat av redusert vannforbruk vil 
det samlede totale utslippet av prosessvann være redusert.  

- Det er planlagt å få mest mulig fisk fra bløggebåten Fonnalaks. Fonnalaks separerer 
ut blodet fra prosessvannet med en blodutskiller (Vedlegg 11 og 11a). Dette vil også 
være med på å redusere noe av utslippsparameterne fra fabrikken.  













Kart over området 

Eiendom: Hovlandsvegen 270, 5443 Bømlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nabolag 

 

Interessenter som trolig blir påvirka av søkt aktivitet 

Eier Gardsnummer Bruksnummer 
Edelfisk AS 53 75 
Bømmeløen Bryggehus AS 53 104 
Bømlo Maskin AS 53 124 
Ronny Pedersen Eiendom AS 53 25/99 
Bømlo Skippsservice AS 53 73 
Eidesvik Laks AS 53 128 
Bømlo Fiskerihavn AS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oversikt ferieboliger og boliger med fastboende i nærheten  
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Vedlegg 5: Flytskjema produksjon 

 

 



 

FERSK OG FROSSEN OPPDRETTSFISK AV LAKS OG ØRRET 
 

1. Mottak 
Fisken tas enten direkte inn i produksjon fra brønnbåt eller lagres i ventemerd. 
1.A. Ventemerd  
Brønnbåt leverer levende fisk i ventemerd. 3 ventemerder til disposisjon.  Oppholdstid maksimalt 6 dager. Brønnbåt kan også levere 
direkte inn i fabrikken.  
 1.B. Bløggebåt 
Ferdig avlivet og bløgget fisk leveres direkte inn i utblødningstank/kjøletank.  
 

2. Bedøving og bløgging  
Fisken bedøves og bløgges i henhold til myndighetspålagte krav.  

2.A. Restråstoff  
Ferske restprodukter som havner i bløggerom, bløgges og sorteres ut. Her er det to alternative fremgangsmetoder opp til vurdering: 
- Kvernes opp og pumpet i egen kategori 3 tank.  
- Sorteres ut i kar. Karet lagres i kjølekontainer som holder <4 grader frem til kunde kommer og henter produktet.  
 

3. Utblødning/kjøling   
Fisken blør ut/kjøles i tanker med kontinuerlig utskiftning av RSW kjølt og UV- behandlet sjøvann.  

3.A. Prosessvann 
Blodvann/kjølevann blir pumpet inn i renseanlegg og behandlet. Ferdigbehandlet avløpsvann blir sluppet i Bømlafjorden på 120 meters 
dyp.  
 

4. Manuell kvalitetssortering 
Fisken blir visuelt, manuelt kvalitetssortert.  
 

5. Sløying/kvalitetssortering 



Sløying foregår enten maskinelt eller manuelt. Ved maskinell sløying vil fisken bli kontrollert innvendig med kamera for 
kvalitetssortering. Fisken sorteres i 3 kategorier; superior, ordinær og produksjon. I henhold til kundekrav kan produksjonsfisk klasseres 
i prod A eller prod B. 
5.A Manuell håndsløy 
5.B Innmat 
Innmat fra kvern, maskinene og vakuumsuger sendes med vakuum inn i innmatstank, hvor det tilsettes syre og hentes av kunde. 
5.C Restråstoff 
Småfisk, kjønnsmoden fisk og gulvfisk sorteres ut. Her er det to alternative fremgangsmetoder opp til vurdering: 

- Kvernes opp og pumpet i egen kategori 3 tank.  
- Sorteres ut i kar. Karet lagres i kjølekontainer som holder <4 grader frem til kunde kommer og henter produktet. 

6. Etterkontroll 
Etter sløying blir fisken sjekket for rester av innvoller som fett, blod og hjerte. Hel fisk sendes opp til manuell håndsløy.  

 
7. Vektsortering 

Fisken blir størrelsessortert på grader og sendt til pakking. Eventuelt kan fisken føres ut til satellittgrader for innfrysing eller 
hodekapping.  
9.A Frysestativ 
Fisk som skal fryses inn må legges på frysestativ.  
9.B Innfrysing 
Stativene settes inn på frysetunnel etter hvert som stativene er fulle.  
9.C Glasering 
Ferdig frosset fisk tas ut fra frysetunnelen. Fisken transporteres gjennom vannbad for at fisken skal bli dekket med en tynn ishinne for å 
beskytte og sikre holdbarheten på frossen fisk.  
9.D Pakking frys 
Fisken legges enkeltvis i plastpose.  
Fisken pakkes i pappemballasje i henhold til spesifikasjon fra kunde. Som regel benyttes innerpose i pappkassen. Det blir satt lokk på 
kassen og denne stroppes og etikett plasseres på kassens kortside. 
Kassene palleteres og ferdige paller blir sikret med strekkplast. Ulike størrelser og kvaliteter holdes avskilt.  

 
8. Pakking 



Fisken kommer i kasse fra graderen, sortert etter størrelse og kvalitet.  
8.B Manuell sortering og pakking 

I hovedsak blir all fisk pakket automatisk, men dersom graderen avviser fisken blir den pakket manuelt.  
 

9. Ising 
Ferdig pakket fisk i emballasje går igjennom en is-doserer, og blir levert korrekt mengde is i henhold til kundekrav.  
9.A Is-produksjon 
 Is produsert av ferskvann.  
 

10. Kjøle-/ fryselagring  
Ferdig emballert fersk fisk føres inn på kjølelageret der den palleteres maskinelt eller manuelt. Ferdige paller lagres på kjøleterminal inntil 
det blir gitt instruks fra kunde om videre behandling. Kassene palleteres etter størrelse og ordrenummer.  
Ferdige paller med frossen fisk blir lagret i frysetunnel. Fisken lagres på frys inntil utmerking og forsendelse til kunde. 

 
11. Forsendelse 
Etter instruksjon fra kunde sorteres og evt. merkes ferdigpakket fisk i kasser før den lastes på bil for forsendelse. For hver forsendelse 
utstedes det fraktbrev som signeres av sjåfør. Lasten plomberes av personen som er ansvarlig for utmerking.  
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Produkt: Fersk oppdretts laks og ørret 
 
Slakting, sløying og pakking av laks og ørret 
Emballasje Merking 
Isoporkasse: 
Nøytral eller med eksportørnavn, 
Maks temperatur + 2 ºC 
 
 
 

Kassene merkes iht. instruks fra eksportører 
og kunder, Animaliehygieneforordningen og 
Fiskekvalitetsforskriften. Etikett inneholder: 
slakteri, organisasjonsnr., oppdretter, 
lokasjonsnr., slaktedato, batch nr., vekt, 
antall fisk, størrelse, bearbeiding, kvalitet, 
use by dato, boksnr., opprinnelsesland, 
EFTA merke i oval ring, vareslag, temperatur 
krav under transport og lagring, ordre nr., 
eksportør, palle- og kassenr. Prod. fisk skal 
merkes kun for tilvirkning innenlands.  

Flyemballasje: 
Isoporkasse, nøytral eller med 
eksportørnavn, 
Maks temperatur + 2 ºC 
 
 
 

Kassene merkes iht. instruks fra eksportører 
og kunder, Animaliehygieneforordningen og 
Fiskekvalitetsforskriften. Etikett inneholder: 
slakteri, organisasjonsnr., oppdretter, 
lokasjonsnr., slaktedato, batch nr., vekt, 
antall fisk, størrelse, bearbeiding, kvalitet, 
use by dato, boksnr., opprinnelsesland, 
EFTA merke i oval ring, vareslag, temperatur 
krav under transport og lagring, ordre nr., 
eksportør, palle- og kassenr. Prod. fisk skal 
merkes kun for tilvirkning innenlands.  

Antatt anvendelse er røyking, rått produkt og porsjoner («Ready to eat»).  
 
 

Produkt: FROSSEN LAKS OG ØRRET 
 
Innfrysing av hel oppdrettslaks og ørret 
Emballasje Merking 
Fryseemballasje 
Nøytral eller med eksportørnavn. Av 
massivpapp bunn og bølgepapp lokk, med 
plast sekk. Lagringstemperatur -18ºC 
 
 
 

Kassene merkes iht. instruks fra eksportører 
og kunder, Animaliehygieneforordningen og 
Fiskekvalitetsforskriften. Etikett inneholder: 
slakteri, organisasjonsnr., oppdretter, 
lokasjonsnr., slaktedato, pakkedato, batch 
nr., vekt, antall fisk, størrelse, bearbeiding, 
kvalitet, use by dato, boksnr., 
opprinnelsesland, EFTA merke i oval ring, 
vareslag, temperatur krav under transport 
og lagring, ordre nr., eksportør, palle- og 
kassenr. Prod. fisk skal merkes kun for 
tilvirkning innenlands.  

Antatt anvendelse er porsjoner og filet («Ready to eat»). 
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Produkt: Restråstoff 
Innmat og utkast av slaktet fisk  
Emballasje Merking 
Biomega-kar og ensilasjetank 
Lagringstemperatur: 0-4 ºC 
 
 
 

Gulvfisk, småfisk og kjønnsmoden fisk 
samles i Biomega kar.  
 
Fiskeavfall fra vakuumsystem og kvern i 
manuell håndsløy som samles på 
innmatstank, som er merket med 
«Innmat».  

Antatt anvendelse: Ingredienser til dyremat, fiskemel og fiskeolje. 



Vedlegg 18: oversikt over hjelpestoff 

Renseanlegg: det vil bli brukt maursyre og natriumhypokloritt for behandling av avløpsvann. 
Mengde av maursyre og natriumhypokloritt som vil bli brukt på årsbasis avhenger av type 
renseanlegg, som enda ikke er besluttet.  

Det er to alternativer for behandling av restråstoff:  

- Ensilering: det vil benytte 3% maursyre  
- Henting av ferskt restråstoff: det vil bli benyttet 3 ‰ eddiksyre  

Metode for behandling av restråstoff er enda ikke besluttet, men er lagt ved datablad til 
begge alternativene.  

Substitusjonsvurdering 

Natriumhypokloritt  
Produktet er en del av desinfeksjon prosessen i renseanlegg for avløpsvann, hvor det 
benyttes til å justere avløpsvannets pH i holdetankene. Produktet vil ikke bli substituert. 
Produktet gir alvorlige etseskader på hud og øyne ved kontakt, og kan forårsake irritasjon av 
luftveiene. Hele prosessen ved påfylling og bruk vil bli automatisert og håndtert av 
leverandør av produkt. Risiko for kontakt skjer ved lekkasje i slanger. Produktet er alkalisk og 
store utslipp kan innvirke negativt i et vannmiljø pga. lokalt forhøyet pH. Natriumhypokloritt 
spaltes i kontakt med syrer og peroksider og kan avgi oksygen og klorgass. Produktet er lett 
nedbrytbar og bioakkumulerer ikke. Kjemikalie vil bli oppbevart i godkjente tanker. Sperre 
for å hindre utslipp til miljø vil være i form av tank med dobbelt vegg, eller 
oppsamlingsarrangement som rommer 110 % av den største tankens volum.  
 
Maursyre 
Produktet er en del av desinfeksjon prosessen i renseanlegg for avløpsvann, hvor det 
benyttes til å justere avløpsvannets pH i holdetankene. Inneholder maursyre < 85%, vann < 
16%. Etsende og farlig ved innånding. Hele prosessen ved påfylling og bruk vil bli 
automatisert og håndtert av leverandør av produkt. Risiko for kontakt skjer ved lekkasje i 
slanger. Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig, men utslipp av produktet til vann 
kan lokalt gi lav pH med fare for fiskedød. Biologisk lett nedbrytbar og det forventes ikke 
signifikant akkumulasjon i organismer. Innehar ikke PBT og vPvB egenskaper. Kjemikalie vil 
bli oppbevart i godkjente tanker. Sperre for å hindre utslipp til miljø vil være i form av tank 
med dobbelt vegg, eller oppsamlingsarrangement som rommer 110 % av den største 
tankens volum.  
 
Ensilox 
Produktet blir benyttet som konserveringsmiddel for fisk/fiskebiprodukter etter instruks fra 
kunde. Vurdering om substitusjon vil blir foretatt i samarbeid med kunde. Produktet 
inneholder maursyre <85%, vann 15-20%. Produktet er etsende og farlig ved innånding. Ved 
bruk pumpes produktet automatisk inn i tank, og håndteres derfor ikke direkte av de ansatte 
i denne prosessen. Risiko for kontakt ligger i lekkasjer i slanger. Produktet er ikke klassifisert 
som miljøskadelig, men utslipp til vann kan gi lokalt lav pH med fare for fiskedød. Produktet 



er biologisk nedbrytbart, og det forventes ikke akkumulasjon i organismer. Innehar ikke PBT 
og/eller vPvB egenskaper. Lagring på IBC kontainer over et oppsamlingskar som rommer 
110% av kontaineres volum.  
 
Eddiksyre 
Produktet brukes som konserveringsmiddel i innmatstank. Vurdering om substitusjon vil blir 
foretatt i samarbeid med kunde. Vil bli pumpet automatisk inn i tank. Kun i kontakt ved 
bytting av slanger. Produktet er etsende og man skal unngå unødvendige utslipp til 
omgivelsene. Større mengder konsentrert søl og rester må ikke tømmes i kloakkavløp. 
Reagerer med vann, sterke oksidasjonsmidler/ sterke baser. Produktet påvirker pH i 
vannmiljøet lokalt, og er lett bionedbrytbart. Ingen forventet bioakkumulering. Produktet 
inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer. Lagringsmetode avhenger av mengde produkt som 
skal brukes per dag. Sperre for å hindre utslipp til miljø vil være i form av tank med dobbelt 
vegg, eller oppsamlingsarrangement som rommer 110 % av den største tankens volum.



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Distributør

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

Natriumhypokloritt

16.06.2008

08.05.2013

Natriumhypokloritt

01-2119488154-34-0000

7681-52-9

231-668-3

Desinfeksjonsmiddel. Oksidasjonsmiddel.

ADDCON Nordic AS

Herøya Industrial park B-85, Hydrovegen 55

Postboks 1138, 3905 Porsgrunn

3936

Porsgrunn

Norge

+47 35 56 41 00

oyvind.oskarsen.due@addcon.com

www.addcon.com

988 774 677

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

REACH reg. nr.

CAS-nr.

EC-nr.

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Besøksadresse

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

T; R31

Xi; R34

N; R50

H290

H314

H335

H410

Farepiktogrammer (CLP)

Natriumhypokloritt, 10-25 % aktiv klor < 25, Natriumhydroksid < 1

Fare

H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P390 Absorber spill for å hindre materiell skade.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes
straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige esteskader på hud og øyne. Kan
forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig med langtidsvirkning for liv i vann.

Nødtelefon

Klassifisering i henhold til 67/548/
EEC eller 1999/45/EC

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Farebeskrivelse
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AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Natriumhypokloritt, 10-25 %
aktiv klor

CAS-nr.: 7681-52-9
EC-nr.: 231-668-3

C; R31, R34
Skin Corr 1B; H319
Aquatic Acute 1; H413
EUH 019

< 25

Natriumhydroksid CAS-nr.: 1310-73-2
EC-nr.: 215-185-5

C; R35
Skin Corr 1A; H314; På
basis av testdata.
Met. Corr. 1; H290; På basis
av testdata.

< 1

Natriumkarbonat CAS-nr.: 497-19-8
EC-nr.: 207-838-8

Xi; R36
Eye Irrit. 2; H335

< 1 %

For fullstendig tekst til inngående komponenters R-setninger, se punkt 16.

Flytt pasienten fra eksponeringskilden. Sørg for frisk luft, ro og varme. Plasser
vedkommende i stabilt sideleie. Sørg for frie luftveier ved å bøye hodet bakover.
Ved pustevansker kan øvet personell bistå pasienten ved å gi oksygen. Ved
åndedrettsstans gi kunstig åndedrett. Ved hjertesstans; hjertekompresjon.

Se under "Generelt". Ved tegn til tap av bevisstheten eller annet ubehag, må lege
kontaktes.

Skyll straks med store mengder vann, evnt. Diphoterine hvis tilgjengelig (etter
skylling med Diphoterine skal det skylles med vann). Fjern tilsølte klær,
armbåndsur o.l. og skyll huden under. Forsøk ikke å nøytralisere. Kontakt lege.

Skyll straks med en myk stråle lunkent vann, eventuelt Diphoterine hvis
tilgjengelig. Etter skylling med Diphoterine skal det skylles med vann, 0.9%
NaCl-løsning eller Ringers løsning. Sørg for å holde øynene åpne under skylling.
Fjern eventuelt kontaktlinser. Kontakt lege snarest og fortsett skylling inntil
medisinsk personell overtar.

FREMKALL IKKE BREKNINGER! Skyll munnen straks med vann, deretter drikkes
rikelig med vann / eller helst melk, evt. 100 - 200 ml kullsuspensjon eller 50 - 100
g medisinsk kull utrørt i vann. Kontakt lege. Transport til sykehus.

Irritasjonshoste behandles med hostestillende midler (Codein o. l. ). Observasjon
i ro på sykehus ved uttalte luftveissymptomer eller mistanke om klorinnånding,
pga. mulighet for utvikling av lungeødem. Injeksjon eller inhalasjon av
corticosteroider bør forsøkes. For øvrig symptomatisk behandling. Stor sjokkfare,
dels pga. smerter, dels pga. perforasjon av spiserør/magesekk.
HELSEKONTROLL: Skaden bør vurderes i øre/nese/hals-avdeling, hvor man kan
få utført oesophago/gastroskopi/bronkoskopi. Helseskontroll: Kontroll av hud
med henblikk på utvikling av toksisk/allergisk eksem.
Giftinformasjonssentralen kan gi opplysninger om kjemikaliers giftighet og

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Informasjon til helsepersonell
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4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

behandlinger ved forgiftninger, telefon: 22 59 13 00.

Vann, pulver, alkoholbestandig skum.

Ikke bruk direkte vannstråle.

Natriumhypokloritt er ikke brennbar el. eksplosiv, men kan medføre brann- og
eksplosjonsfare pga. varmeutvikling ved visse reaksjoner (Se punkt 10). Ved
oppvarming avgis oksygen som kan føre til trykkstigning og underholde eller
intensivere en eventuell brann.

Generelt: Evakuer alt personell. Benytt full brannbekledning ved brannslukning.
Benytt friskluftsmaske og fullt verneutstyr når produktet er involvert i brann.

Brannen bekjempes fra best mulig beskyttet plass. Flammeutsatte beholdere kan
kjøles med vann. Flytt beholdere fra brannstedet hvis mulig uten risiko.

Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Se tiltak for personlig vern
under punkt 7 og 8. IKKE RØR spillt materiale. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Begrens spredningen og stopp lekasje hvis mulig. Unngå spredning til kloakk,
vassdrag eller jordsmonn. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/
kommuneingeniør/miljøvernsjef/SFT) ved større spill/lekkasjer.

Større spill kan pumpes opp i egnede beholdere. Etter opppumping av hypokloritt
til egnet beholder, fjernes restene ved absorberende materialer, f. eks. kiselgur,
brent ved en temperatur på opptil 700 C. Deretter spyles utslippstedet med store
vannmengder. Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Søk råd
hos leverandør, SFT eller Arbeidstiltilsynet. Er mennesker skadet skal nærmeste
politimyndighet og Arbeidstilsynet varsles.
UTSLIPP VANN/SJØ: Natriumhypokloritt er fullstendig løselig i vann, og er
skadelig for fisk og andre organismer i vann selv i små konsentrasjoner. Vær
oppmerksom på mulige vannuttak, og sørg for varsling av impliserte brukere. Ved
større utslipp varsles SFT.
Alt oppsamlet materiale has i egnede beholdere som merkes og avhendes som
angitt i punkt 13.
UTSLIPP GATER/MARK: Dem opp med sand eller jord, tett til rennesteiner o. l.

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Metoder for opprydding og
rengjøring
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6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametrer

Deretter foretas opprensking som beskrevet ovenfor.

Utvis forsiktighet ved all håndtering av kjemikaliet. Etseskade kan oppstå selv
ved små mengder. Unngå innånding av damper. Unngå søl, hud- og øyekontakt.
Åpne fatet forsiktig da innholdet kan stå under trykk. Bruk personlig verneutstyr,
se under punkt 8.

Emballasjen skal holdes tett luket og lagres på et kjølig, tørt og godt ventilert
sted. Beskyttes mot direkte sollys. Oppbevares adskilt fra varmekilder,
reduksojonsmidler, syrer , baser og metaller. Ved tapping av bulktanker sørg for at
tanken ikke inneholder væsker som angitt i databladets pkt 10.
Lagring må kun skje i originalemballasje eller i beholdere av PVC, polyetylen eller
glass. Dør til lagerrom bør være avlåst og forsynt med varselskilt for etsende
væske/giftig gass.

Produktet er etsende. Natriumhypokloritt er ustabilt. Ved oppvarming spaltes det
til oksygen og klor. Sterkere oppvarming gir stor fare for forgiftning.

Dette kjemikaliet kan forårsake hud og øyeirritasjoner og sår.

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Natriumhypokloritt, 10-25 %
aktiv klor

CAS-nr.: 7681-52-9
EC-nr.: 231-668-3

Natriumhydroksid CAS-nr.: 1310-73-2
EC-nr.: 215-185-5

8 t. normverdi: 2 mg/m³
Grense korttidsverdi
Verdi: 4 mg/m3
Grenseverdier, bokstav
Bokstavbeskrivelse: Øvre
grenseverdi (eksponering
under 15 min)

Natriumhydroksid

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Dermal - Lokal effekt
Verdi: 2 %

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 1,0 g/m3

Gruppe: Industriell

Håndtering

Oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer

Annen informasjon om
grenseverdier

Komponent

DNEL
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8.2. Eksponeringskontroll

Åndedrettsvern

Håndvern

Øye- / ansiktsvern

Hudvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Dermal - Lokal effekt
Verdi: 2 %

Gruppe: Industriell
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 1 mg/m3

Bruk personlig verneutstyr og kjemikaliebestandige verneklær.

Ved eksponeringskontroll: Vurder egnet metode for prøvetaking, og om stasjonær
eller mobil prøvetaking er mest hensiktsmessig. Om lukket håndtering ikke kan
garanters sørk for god ventialsjon og bruk egent verneutstyr. Nøddusj og
mulighet for øyespyling skal finnes. Iakta god god arbeidshygiene vedd
håndtering av produktet. Tilsølte klær må fjernes straks. Vask straks tilsølt hud
med såpe og vann. Bruk hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Tilsølt tøy
legges i lykket beholder inntil det kastes eller vaskes. Advar vaske- og
renholdspersonell om kjemikalienes farlige egenskaper.

Ved utilstrekkelig ventilasjon må åndedrettsvern benyttes.Åndedrettsvern med
kombinert gass og partikkelfilter (B/P2). Bruk evt. trykkluft- eller friskluftmaske.

Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC).
Gjennomtrengningstiden for hanskematerialet er ikke bestemt.
Gjennomtrengningstiden kan variere noe med hanskens tykkelse,
arbeidsoperasjon og eksponering. Sørg for at hansken er hel, uten huller og rifter.

Bruk tettsluttende vernebriller eller ansiktsskjerm ved fare for sprut/
dampdannelse.

Bruk egnede verneklær og støvler av fortrinnsvis: Neoprengummi. Polyvinylklorid
(PVC), Nitrilgummi.

Væske.

Lys (Blek) gul/grønn.

Svak lukt av klor.

Verdi: 0,2 - 0,5 ppm

Kommentarer: Ingen data. Dekomponerer

Kommentarer: Ikke brennbar.

Anbefalte overvåkningstiltak

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Annet hudvern enn håndvern

Tilstandsform

Farge

Lukt

Luktgrense

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt
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9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

17,5 mmHg

Verdi: ~ 1,21 g/cm3

Blandbar med vann.

Ustabilt

Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

Natriumhypokloritt er et sterkt oksidasjonsmiddel som reagerer kraftig med en
rekke stoffer under oksidasjon av disse. De fleste metaller og legeringer, også
syrefast stål, angripes. Ved kontakt med syre eller ammoniakk, dannes giftig
gass.

Natriumhypokloritt spaltes i kontakt med syrer og peroksider og kan avgi
oksygen og klorgass.

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 1000 mg/kg
Art: Kanin

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LC50
Eksponeringsvei: Innånding.
Verdi: > 10,5 mg/l
Art: Rotte

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 5000 mg/kg
Art: Rotte

Damptrykk

Relativ tetthet

Løselighet i vann

Stabilitet

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Akutt giftighet
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Øvrige helsefareopplysninger

Potensielle akutte effekter

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

Ved fortynning med surt vann, og især ved oppvarming eller ved tilsetning av
syrer, vil hypoklorittoppløsningen avgi klorgass.

Produktet virker etsende på slimhinner, hud og øyne.

Ved innånding av damp eller tåke av hypokloritt kan det oppstå etseskader i
munnhule, nese, svelg og evt. i dypere luftveier. Innånding av klorgass medfører
fare for utvikling av lungeødem.

Søl på huden forårsaker irritasjon, svie, blemmer og evt. sårdannelse
(etseskader). Gjentatt og langvarig kontakt med fortynnede oppløsninger kan
medføre eksem.

Damp og lave konsentrasjoner (ca. 1 - 2 ppm) virker irriterende på øynene. Sterke
oppløsninger gir alvorlige etseskader med fare for varig synsnedsettelse.

Sterke konsentrasjoner vil forårsake sterke smerter med påfølgende risiko for
gjennometsing og senere betydelige arrdannelser.

Verdi: 10 - 100 mg/l
Metode: Endring klekkeprosent eller tid

Verdi: 0,083 mg/l
Testvarighet: 72 timer
Art: Selenastrum capriconutum

Kan være skadelig for vannlevende organismer. Produktet påviker pH i
vannmiljøet lokalt.

Lett nedbrytbart.

Produktet bioakkumulerer ikke

Oppløses i vann.

Produktet er alkalisk og store utslipp kan innvirke negativt i et vannmiljø pga.
lokalt forhøyet pH. Kan allerede ved lave konsentrasjoner og kortvarig
eksponering forårsake død eller forgifting av fiskog andre organsimer som lever i

Andre toksikologiske data

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Akutt akvatisk fisk

Akutt akvatisk alge

Økotoksisitet

Persistens og nedbrytbarhet,
kommentarer

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

Andre skadevirkninger / annen
informasjon
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AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

vann.
Må ikke slippes ut i avløp, drikkevannskilde eller mark. Må ikke slippes ut i
vannresipienter uten rensing. Store utslipp kan innvirke negativt i et vannmiljø
pga. lokal pH-reduksjon. Kontroller utbredelse ved pH-måling.

Klassifisert som farlig avfall. Alt avfall skal behandles forsvarlig. Større mengder
må leveres til godkjent behandlingsanlegg eller mottaksstasjon for spesialavfall
med deklarasjon på dertil bestemt skjema.
Emballasje skal rengjøres grundig, ikke ta av merking eller varseletiketter.
Emballasjen skal behandles som spesialavfall og leveres etter gjeldene regler.

Ja

EAL:06 02 05: Andre baser.

7132: Baser, uorganiske

Angivelse av EAL-kode og avfallsstoffnummer er kun ment som en veiledning. De
endelige avfallskoder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske
bruken av produktet.

1791

1791

1791

HYPOKLORITTLØSNING

HYPOCHLORITE SOLUTION

HYPOCHLORITE SOLUTION

8

80

8

8

8

III

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Produktet er klassifisert som farlig
avfall

Avfallskode EAL

NORSAS

Annen informasjon

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

ADR / RID / ADN

Farenr.

RID

IMDG

ICAO / IATA

RID
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14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

III

III

F-A, S-B

Emballasjegruppe ADR: III
IMGD: EmS: F-A,S-B

Faresymbol

R31 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.
R34 Etsende.

S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder .
S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis
etiketten om mulig.
S50 Må ikke blandes med .
S61 Unngå utslipp til miljøet. Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

231-668-3

Administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfæren (20139. Farlig avfall
(2005). Klassifisering og merking av farlige kjemikalier (2005). ADR/RID (2007).
REACH EC 1907/2006, GHS /CLP EC 1272/2008.

PRN 059193

; H290;
; H314;
; H335;
; H410;

IMDG

ICAO / IATA

EmS

Andre relevante opplysninger

R-setninger

S-setninger

EC-nr.

Referanser (Lover/Forskrifter)

Deklarasjonsnr.

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
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R35 Sterkt etsende.
R34 Etsende.
R31 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.
R36 Irriterer øynene.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 019 Kan danne eksplosive peroksider.
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H290 Kan være etsende for metaller.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Utarbeidet i hht opplysninger fra leverandør samt datablad fra leverandør.

Opplysninger fra leverandør og datablad fra leverandør.

ADDCON Nordic AS v/ Øyvind Oskaresn Due, telefon: +47 35 56 41 37

Liste over relevante R-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Ytterligere informasjon

Viktige litteraturreferanser og
datakilder

Utarbeidet av
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Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent

SIKKERHETSDATABLAD

ENSILOX

07.11.2011

22.02.2017

ENSILOX

Maursyre

01-2119491174-37-0000

64-18-6

200-579-1

607-001-00-0

Konserveringsmiddel for fisk / fiskebiprodukter.

ADDCON Nordic AS

Herøya Industrial park B-85, Hydrovegen 55

Postboks 1138, 3905 Porsgrunn

3936

Porsgrunn

Norge

+47 35 56 41 00

oyvind.oskarsen.due@addcon.com

www.addcon.com

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Kjemisk navn

REACH reg. nr.

CAS-nr.

EC-nr.

Indeksnr.

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Besøksadresse

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside
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1.4. Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

988 774 677

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

C; R34

Acute Tox. 4; H302; Beregningsmetode.

Skin Corr. 1B; H314; Beregningsmetode.

Acute Tox. 3; H331; Beregningsmetode.

Farepiktogrammer (CLP)

Maursyre < 85 - , Vann 15 - 20 %

Fare

H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H331 Giftig ved innånding.
EUH 071 Etsende for luftveiene.

P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. —
Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P240 Beholder og mottaksutstyr jordes / potensialutlignes.
P241 Bruk elektrisk materiell / ventilasjonsmateriell / belysningsmateriell som er
eksplosjonssikkert.
P242 Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P264 Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at
vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Org. nr.

Nødtelefon

Klassifisering i henhold til 67/548/
EEC eller 1999/45/EC

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger
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2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes
straks. Skyll / dusj huden med vann.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P370 + P378 Ved brann: Slukk med alkoholresistent skum , kulldioksid, pulver
eller vannspray.
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold / beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Etsende.
Under enslieringsprosessen kan det dannes gasser.

Etsende

Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Utslipp av produktet til
vann kan lokalt gi lav pH med fare for fiskedød.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Maursyre CAS-nr.: 64-18-6

EC-nr.: 200-579-1
REACH reg. nr.:
01-2119491174-37-0000

C; R10, R20/22, R35
Flam. Liq. 3; H226
Acute tox. 3; H331
Acute tox. 4; H302
Skin Corr 1A; H314

< 85 -

Ethoxyquin (6-etoksy-1,
2-dihydro-2,2,
4-trimetylkinolin)

CAS-nr.: 91-53-2
EC-nr.: 202-075-7

Xn; R22
Acute tox. 4; H302

0,5 - 1,0 %

Vann CAS-nr.: 7732-18-5
EC-nr.: 231-791-2

15 - 20 %

For fullstendig tekst til inngående komponenters R-setninger, se punkt 16.

Flytt pasienten vekk fra eksponeringskilden snarest mulig. Hold pasienten i ro.
Sørg for varme og frisk luft. Hvis pasienten er bevisstløs, men puster selv, sørg
for frie luftveier og legg i stabilt sideleie. Gi kunstig åndedrett ved
åndedrettsstans.

Se under "Generelt". Ved tegn til tap av bevisstheten eller annet ubehag, må lege
kontaktes.

Skyll straks med mye vann. Fjern tilsølte klær, armbåndsur o.l. og skyll huden
under. Ved store skader må lege kontaktes snarest. Fortsett skylling med vann
inntil medisinsk personell overtar.
Ved små skader: Skyll med mye vann. Benytt eventuelt en brannsalve. Ved
vedvarende ubehag eller dannelse av blemmer, må lege kontaktes.

Skyll straks med en myk stråle lunkent vann. Sørg for å holde øynene åpne under
skylling. Fjern eventuelt kontaktlinser. Kontakt lege snarest og fortsett skylling

Farebeskrivelse

Helseeffekt

Miljøeffekt

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt
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4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

inntil medisinsk personell overtar.

FREMKALL IKKE BREKNING! Gi 1-2 glass vann å drikke dersom pasienten er ved
bevissthet. Kontakt lege snarest.

Symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Slukningsmiddel: vanntåke, pulver, alkoholresistent skum, karbondiksid.

Produktet selv er ikke brannfarlig. Under ensileringsprosessen kan det dannes
eksplosive gasser.
Produktet utvikler varme i kontakt med vann.
Maursyre spaltes til karbonmonoksid, kullos (CO) og vann ved oppvarming og
spaltningen øker raskt ved oppvarming til over
100 ºC.

Karbonmonoksid.

Generelt: Evakuer alt personell. Ta på full brannbekledning for brannslukning.
Benytt friskluftsmaske og fullt verneutstyr når produktet er involvert i brann.

Brannen bekjempes fra best mulig beskyttet plass.
Flammeutsatte beholdere kan kjøles med vann. Fjern beholdere fra brannstedet
hvis mulig uten risiko.

Benytt hensiktsmessig verneutstyr. Se tiltak for personlig vern under punkt 7 og
8.

Karbonmonoksid.

Begrens spredningen. Unngå spredning til kloakk, vassdrag eller jordsmonn. Meld
fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/KLIF) ved
større spill/lekkasjer.

Spill kan pumpes opp eller absorberes i tørt, inert materiale som sand, jord e.l.
Spill samles opp i passende beholdere som merkes med innhold og leveres til

Svelging

Informasjon til helsepersonell

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Farlige forbrenningsprodukter

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Farlige forbrenningsprodukter

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Metoder for opprydding og
rengjøring
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6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametrer

destruksjon. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se pkt.
13)

Unngå kontakt med hud og øyne. Se tiltak for personlig vern under punkt 8. Sørg
for tilstrekkelig ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det benyttes egnet
åndedrettsvern. Unngå innånding av damp/sprøytetåke.
Under ensileringsprosessen: Eliminer alle tennkilder. Alt elektrisk utstyr skal være
jordet. Bruk kun gnistsikkert verktøy.

Må oppbevares i godt ventilerte bygninger eller under halvtak. Kan evt. lagres
under åpen himmel i avlåst område. Må holdes adskilt fra baer, salpetersyre,
nitrater, nitritt og peroksider.

Produktet kan avgi CO gasss ved lang lagringstid. Sprekkdannelse kan oppstå
ved gasstett lukking.
Under ensileringsprosessen kan det dannes eksplosive gasser.

Hold produktet unna åpne flamme.
Maursyre kan føre til korrosjon på metaller og maling

Syreresistente beholdere.

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Maursyre CAS-nr.: 64-18-6

EC-nr.: 200-579-1
REACH reg. nr.:
01-2119491174-37-0000

8 t. normverdi: 9 mg/m³ Norm år: 2003

Maursyre

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. unngå innånding av damp.

Egnet åndedrettsvern ved lavere konsentrasjoner eller innvirkning over kort tid:
Gassfilter EN 141 Type E (sure uorganiske gasser/damper f.eks SO2, HCL).
Gassfilter EN 141 Type B (gasser/damper av uorganiske forbindelser).
Kombinasjonsfilter for organiske, uorganiske, sure uorganiske og basiske gasser/
damper (eks. EN 14387 Type ABEK).
Egnet åndedrettsvern ved høyere konsentrasjoner eller lengre innvirkning
selforsynt surstoffapparat.

Håndtering

Oppbevaring

Spesielle egenskaper og farer

Forhold som skal unngås

Egnet emballasje

Komponent

Egnede tekniske tiltak

Åndedrettsvern, kommentarer
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Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374)
Egnede materialer også ved langvarig kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6,
svarende til > 480 minutters gjennomtregningstid EN 374):
kloroprengummi - 0.5 mm tykkelse
butylgummi (butyl) - 0.7 mm tykkelse

Spesifikasjonene er basert på tester, litteraturdata og informasjon fra
hanskeprodusenter eller er utledet fra lignende substanser ved analogiske
slutninger.
På grunn av mange påvirkningsfaktorer ( f.eks. temperatur), må man ta hensyn til
at den daglige anvendelsestid for en kjemikaliebeskyttende hansker kan være
betydelig kortere enn de permeasjonstider funnet i tester.

Tettsittende vernebriller (f.eks. EN 166).
Ansiktsskjerm.

Kroppsbeskyttelse bør velges avhengig av bruksmåte og mulig påvirkning, f.eks
forkle, vernesko, vernedress mot kjemikalier (i hht DIN-EN 465).

Maursyre

Gruppe: Arbeidstaker
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Oral - Lokal effekt
Verdi: 19 mg/m3
Referanse: Systemiske effekter i tillegg til lokal effekt.

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Oral - Lokal effekt
Verdi: 3 mg/m3
Referanse: Systemiske effekter i tillegg til lokal effekt.

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Oral - Lokal effekt
Verdi: 9,5 mg/m3
Referanse: Systemiske effekter i tillegg til lokal effekt.

Gruppe: Arbeidstaker
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Oral - Lokal effekt
Verdi: 9,5 mg/m3
Referanse: Systemiske effekter i tillegg til lokal effekt.

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 2 mg/l

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 1,5 mg/kg

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 1,34 mg/kg

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 13,4 mg/kg

Eksponeringsvei: Saltvann
Verdi: 0,2 mg/l

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 7,2 mg/l

Nødvendige egenskaper for
håndbeskyttelse

Håndbeskyttelse, kommentar

Egnet øyebeskyttelse

Egnede verneklær

Komponent

DNEL

PNEC
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8.2. Eksponeringskontroll

Åndedrettsvern

Håndvern

Øye- / ansiktsvern

Hudvern

Verdi: 1 mg/l
Referanse: Sporadisk frigivelse.

5 ppm HCOOH= 9 mg/m³.

Ved eksponeringskontroll: Egnet nøytraliseringsmetode kan være
natriumkarbonat/absorpsjon av maursyre i lutløsning. Kontakt ADDCON Nordic
AS for nærmere informasjon.
All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Mekanisk ventilasjon og
punktavsug kan behøves. Sørg for tilgang til rikelige mengder vann.
Øyespylingsmuligheter. Dusj nær arbeidsplassen.
Alt verneutstyr skal være CE-merket.
HYGIENISKE RUTINER: Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens
slutt.

Varselsskilt

Egnet åndedrettsvern ved lavere konsentrasjoner eller innvirkning over kort tid:
Gassfilter EN 141 Type E (sure uorganiske gasser/damper (f.eks. SO2, HCl).
Gassfilter EN 141 Type B (gasser/damper av uorganiske forbindelser).
Kombinasjonsfilter for organiske, uorganiske, sure uorganiske og basiske gasser/
damper (eks. EN 14387 Type ABEK ).
Egnet åndedrettsvern ved høyre konsentrasjoner eller lengre innvirkning
selvforsynt surstoffapparat

Benytt kjemikalibestandige vernehansker (EN 374) for eks. nitrilgummi, neopren
eller polyvinylklorid (PVC).
Hanskematerialet er anbefalt på bakgrunn av data for maursyre og har en
gjennomtrengningstid på mer enn 8 timer. Gjennomtrengningstiden kan vareiere
med hanskens tykkelse, arbeidsoperasjon og eksponering.

Bruk godkjente tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Øyevern EN 166.

Bruk gummistøvler og langt forkle av fortrinnsvis nitrilgummi, neopren eller PVC.

Kroppsbeskytteles bør velges ut ifra bruksmåte og mulig påvirkning. For eks.
forkle, vernesko, vernedress mot kjemikalier.

Annen informasjon om
grenseverdier

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Referanser til relevante standarder

Annet hudvern enn håndvern

Egnede verneklær
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Annen informasjon

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Administrativ norm for maursyre (formiat): 9 mg/m³ eller 5 ppm.

Væske. Danner tåke i fuktig luft.

Klar, fargeløs til gul.

Maursyre, skarp.

Kommentarer: Ikke bestemt

Status: I handelsvare
Verdi: < 1

Status: I løsning
Verdi: < 1

Verdi: -13

Verdi: > 100 °C

Verdi: > 66 °C

18 % (V)

51 % (V)

33,4 mmHg (20ºC)

1,2

1,2 g/cm³

Blandbar.

Verdi: = -0,54
Metode: log Pow

Verdi: ~ 520 °C

Med vann dannes ingen brennbare
gasser.

Langsom spaltning mulig.

Annen informasjon

Tilstandsform

Farge

Lukt

Luktgrense

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Nedre eksplosjonsgrense m/enhet

Øvre eksplosjonsgrense m/enhet

Damptrykk

Damptetthet

Relativ tetthet

Løselighet i vann

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/
vann

Selvantennelighet

Reaktivitet

Stabilitet
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10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Annen informasjon

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Øvrige helsefareopplysninger

Potensielle akutte effekter

Høye temperaturer.

Reagerer kraftig med peroksider, salpetersyre og nitrat.
Reagerer med varmeutvikling ved kontakt med alkalimetaller.

Maursyre spaltes til kullos (CO) og vann ved oppvarming og spaltningen øker
raskt ved oppvarming til over
100 ºC.

Under ensileringsprosessen kan det dannes eksplosive gasser.

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 1.210 mg/kg
Art: Rat

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LC50
Eksponeringsvei: Innånding.
Varighet: 4 t
Verdi: 7,4 mg/l
Art: Rotte

Innånding av en høyt anriket/mettet damp-luft-blanding utgjør en alvorlig akutt
helsefare. Moderat toksisk etter kort-tids innånding. Moderat toksisk etter en
enkel svelging.

Etsende. Dampfasen virker meget irriterende. Eksponering for damp over lengre
tid kan medføre misfarging av hud og skade på tannemalje.

Innånding virker sterkt irriterende på luftveier og lunger. Avhengig av mengde, kan
innånding medføre etseskader.

Kan gi alvorlig etseskade på huden med dype sår og arrdannelse. Kontakt med
væsken kan gi sterk kløe og det kan oppstå blæredannelse som brer seg selv
etter at maursyren er skyllet bort.

Sterkt etsende, kan medføre tap av synet. Kan virke svært irriterende.

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Annen informasjon

Akutt giftighet

Andre toksikologiske data

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt
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Forsinket / repeterende

Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Kan forårsake etseskader på slimhinner, svelg, spiserør og magesekk. Vil
medføre kvalme og brekninger. Brekninger kan medføre fare for aspirasjon til
lungene. Dødelig dose for maursyre er ca 30 ml.

Virker ikke hudsensibiliserende ved dyreforsøk.
Eksperimentelle/beregnede data:
Buehler-test marsvin: ikke sensibiliserende (OECD Guideline 406)

STOT vurdering enkel:
Basert på den foreliggende informasjonen er en organspesifikk toksisitet ikke å
forvente.

Vurdering av toksisitet ved gjentatt dose:
Også etter gjentatt inntak står den etsende virkning i forgrunnen.

Produktet er ikke testet. Opplysningene er avledet fra produkter med lignende
struktur eller sammensetning. I langtidsforsøk på rotter og mus virket stoffet gitt
i fôr ikke kreftfremkallende.

Ingen mutagen effekt ble funnet i forskjellige tester med bakterier og
mammalske cellekulturer. Eksperimentelle/beregnede data:
Ames-test negativ
cytogenetisk test negativ.
Litteraturangivelse.

Produktet er ikke testet. Opplysningene er avledet fra produkter med lignende
struktur eller sammensetning. På basis av dyreforsøk kan man utelukke
fosterskadelige virkninger.

Verdi: 130 mg/l
Testvarighet: 96 t
Art: Brachydanio rerio
Metode: LC 50, OECD 203.

Verdi: 1240 mg/l
Testvarighet: 72 t
Art: Selenastrum capricornutum
Metode: EC 50, OECD-Guideline 201.

Verdi: 365 mg/l
Testvarighet: 48 t
Art: Daphnia magna
Metode: EC 50, OECD Guideline 202.

Det forventes ingen økologiske effekter ved normal bruk.

Vurdering av akvatisk toksisitet:
Det er stor sannsynlighet for at produktet ikke er akutt skadelig for akvatiske
organismer. Ved sakkyndig tilførsel av små konsentrasjoner til biologiske

Svelging

Allergi

STOT – enkelteksponering

STOT – gjentatt eksponering

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Arvestoffskader

Fosterskadelige egenskaper

Akutt akvatisk fisk

Akutt akvatisk alge

Akutt akvatisk Daphnia

Økotoksisitet

Akvatisk, kommentarer
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12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

renseanlegg ventes ingen forstyrrelser med henblikk på nedbrytning av aktivert
slam.
Produktet fører til pH-verdi-forskyvninger

Verdi: 348
Kommentarer: mg/g

Verdi: 86
Kommentarer: mg/g
Konsentrasjon: 5 dager

Produktet er biologisk nedbrytbart.

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:
Signifikant akkumulasjon i organismer forventes ikke.

Vurdering av transport mellom miljøområder:
Fra vannoverflaten fordamper stoffet ikke til atmosfæren.
Adsorpsjon til faste jordpartikler forventes ikke. Blandbar med vann.

I henhold til vedlegg XIII av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH): Oppfyller ikke
PBT-kriteriene
(persistent/bioakkumulerende/toksisk). Egenklassifisering.
I henhold til vedlegg XIII av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH): Oppfyller ikke
vPvB-kriteriene (veldig persistente/veldig bioakkumulerende). Egenklassifisering

Ved utslipp til vann, vil produktet føre til surere vann som kan skade fisk og andre
organismer lokalt rundt utslippsstedet.

Klassifisert som farlig avfall.
Alt avfall skal behandles forsvarlig. Emballasje skal tømmes og leveres etter
gjeldende regler. Ta hensyn til lokale/nasjonale bestemmelser.

Ja

EAL: 02 01 09: Annet landbrukskjemisk avfall enn 02 01 08

7134: Surt organisk avfall

Angivelse av avfallsstoffnummer og EAL-kode er kun veiledende. De endelige

Kjemisk oksygenforbruk (COD)

Biologisk oksygenforbruk (BOD)

Persistens og nedbrytbarhet,
kommentarer

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

PBT vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Produktet er klassifisert som farlig
avfall

Avfallskode EAL

NORSAS

Annen informasjon
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AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

ADR / RID - Annen informasjon

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

avfallskoder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av
produktet.
Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, etter tilsvarende rengøring kan den
gå til gjenbruk

3412

3412

3412

MAURSYRE

FORMIC ACID

FORMIC ACID

8

8

8

II

II

II

F-A, S-B

Emballasjegruppe ADR: II
IMDG: EmS F-A, S-B

80

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

EmS

Andre relevante opplysninger

Farenr.
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15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

REGULATION (EC) No 1907/2006 REACH article 31 Requirements for Safety Data
Sheets, and Annex II guide to the compilation of safety data sheets.
CLP-Regulation (EC) No 1272/2008

Faresymbol

R34 Etsende.

S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. (Den eller de aktuelle
betgnelser angis av produsent, importør eller omsetter).
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og
kontakt lege.
S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis
etiketten om mulig.

R35 Sterkt etsende.
R34 Etsende.
R20/22 Farlig ved innånding og svelging.
R22 Farlig ved svelging.
R10 Brannfarlig.

H331 Giftig ved innånding.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H302 Farlig ved svelging.
H226 Brannfarlig væske og damp.

Acute Tox. 4; H302; Beregningsmetode.
Skin Corr. 1B; H314; Beregningsmetode.
Acute Tox. 3; H331; Beregningsmetode.

Utarbeidet i hht opplysninger fra leverandør samt datablad fra leverandør.

Datablad fra leverandør.

7

1. Eksponeringssenario_Distribusjon av stoffet.docx.pdf
16. Eksponeringssenario_Anvendelse tiil ensilering_dyrefôr.docx.pdf

EU-direktiv

R-setninger

S-setninger

Liste over relevante R-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Ytterligere informasjon

Viktige litteraturreferanser og
datakilder

Versjon

Eksponeringsscenario
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Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk
som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD

Maursyre 85 Aqua

07.11.2011

29.08.2019

Maursyre 85 Aqua

Ja

Konserveringsmiddel for fisk / fiskebiprodukter.

SU1 Jordbruk, skogbruk, fiske
SU3 Industriel bruker. Sluttbruk av stoffer som sådan eller preparater ved
industrianlegg
SU8 Produksjon av bulk storskala kjemikalier (inkludert oljeprodukter)
SU9 Produksjon av finkjemikalier
SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)
SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning,
underholdning, tjenester, håndverkere)
PC35 Vaske– og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte
produkter)
PROC5 Blanding i batch-prosesser for utforming av preparater og artikler (i flere
trinn og / eller betydelig kontakt)
PROC8a Overføring av stoff eller stoffblanding (påfylling/tømming) fra/til kar eller
store beholdere ved ikke-dedikerte anlegg
PROC8b Overføring av kjemikaliet (lasting / lossing) fra / til skip / store beholdere
på spesialiserte anlegg
PROC10 Påføring med rull eller pensel
PROC11 Ikke-industriell sprøyting
PROC13 Behandling av artikler ved å dyppe eller helle på en overflate
PROC15 Bruk som laboratoriereagens
PROC19 Manuell blanding med nærkontakt og bare tilgang til personlig
verneutstyr.
ERC2 Fremstilling av blandinger

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Utvidet SDS med ES innbefattet

Kjemikaliets bruksområde

Relevant identifiserte
bruksområder
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1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent

1.4. Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

ERC8A Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer
ERC8B Utbredt innendørs bruk av reaktive stoffer i åpne systemer
ERC8C Utbredt innendørs bruk som fører til binding i eller på en matrise
ERC8D Utbredt utendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer
ERC8E Utbredt utendørs bruk av reaktive stoffer i åpne systemer

ADDCON Nordic AS

Herøya Industrial park B-85, Hydrovegen 55

Postboks 1138, 3905 Porsgrunn

3936

Porsgrunn

Norge

+47 35 56 41 00

oyvind.oskarsen.due@addcon.com

www.addcon.com

988 774 677

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

Skin Corr. 1B; H314; På basis av testdata.

Acute Tox. 4; H302; På basis av testdata.

Acute Tox. 3; H331; På basis av testdata.

Farepiktogrammer (CLP)

Maursyre < 85 %, Vann > 15 %

Fare

H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H331 Giftig ved innånding.
EUH 071 Etsende for luftveiene.

Firmanavn

Besøksadresse

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Nødtelefon

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Sammensetning på
merkeetiketten
Varselord

Faresetninger
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2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. —
Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P240 Beholder og mottaksutstyr jordes / potensialutlignes.
P241 Bruk elektrisk materiell / ventilasjonsmateriell / belysningsmateriell som er
eksplosjonssikkert.
P242 Bruk verktøy som ikke avgir gnister.
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P264 Vask med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at
vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes
straks. Skyll / dusj huden med vann.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P370 + P378 Ved brann: Slukk med alkoholresistent skum, kulldioksid, pulver
eller vannspray
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold / beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall

Etsende.
Under ensileringsprosessen kan det dannes gasser.

Etsende

Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Utslipp av produktet til
vann kan lokalt gi lav pH med fare for fiskedød.

Stoffblanding

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Maursyre CAS-nr.: 64-18-6

EC-nr.: 200-579-1
REACH reg. nr.:
01-2119491174-37-0000

Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 3; H331
Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314

< 85 %

Vann CAS-nr.: 7732-18-5
EC-nr.: 231-791-2

> 15 %

For fullstendig tekst til inngående komponenters R-setninger, se punkt 16.

Sikkerhetssetninger

Generell farebeskrivelse

Helseeffekt

Miljøeffekt

Komposisjonstype

Komponentkommentarer
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4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Flytt pasienten vekk fra eksponeringskilden snarest mulig. Hold pasienten i ro.
Sørg for varme og frisk luft. Hvis pasienten er bevisstløs, men puster selv, sørg
for frie luftveier og legg i stabilt sideleie. Gi kunstig åndedrett ved
åndedrettsstans.

Se under "Generelt". Ved tegn til tap av bevisstheten eller annet ubehag, må lege
kontaktes.

Skyll straks med mye vann. Fjern tilsølte klær, armbåndsur o.l. og skyll huden
under. Ved store skader må lege kontaktes snarest. Fortsett skylling med vann
inntil medisinsk personell overtar.
Ved små skader: Skyll med mye vann. Benytt eventuelt en brannsalve. Ved
vedvarende ubehag eller dannelse av blemmer, må lege kontaktes.

Skyll straks med en myk stråle lunkent vann. Sørg for å holde øynene åpne
under skylling. Fjern eventuelt kontaktlinser. Kontakt lege snarest og fortsett
skylling inntil medisinsk personell overtar.

FREMKALL IKKE BREKNING! Gi 1-2 glass vann å drikke dersom pasienten er
ved bevissthet. Kontakt lege snarest.

Symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Slukningsmiddel: vanntåke, pulver, alkoholresistent skum, karbondiksid.

Produktet selv er ikke brannfarlig. Under ensileringsprosessen kan det dannes
eksplosive gasser.
Produktet utvikler varme i kontakt med vann.
Maursyre spaltes til karbonmonoksid, kullos (CO) og vann ved oppvarming og
spaltningen øker raskt ved oppvarming til over
100 ºC.

Karbonmonoksid.

Generelt: Evakuer alt personell. Ta på full brannbekledning for brannslukning.
Benytt friskluftsmaske og fullt verneutstyr når produktet er involvert i brann.

Brannen bekjempes fra best mulig beskyttet plass.
Flammeutsatte beholdere kan kjøles med vann. Fjern beholdere fra brannstedet
hvis mulig uten risiko.

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Medisinsk behandling

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Farlige forbrenningsprodukter

Personlig verneutstyr

Annen informasjon
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6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Benytt hensiktsmessig verneutstyr. Se tiltak for personlig vern under punkt 7 og
8.

Begrens spredningen. Unngå spredning til kloakk, vassdrag eller jordsmonn.
Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/KLIF) ved
større spill/lekkasjer.

Spill kan pumpes opp eller absorberes i tørt, inert materiale som sand, jord e.l.
Spill samles opp i passende beholdere som merkes med innhold og leveres til
destruksjon. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se pkt.
13)

Unngå kontakt med hud og øyne. Se tiltak for personlig vern under punkt 8. Sørg
for tilstrekkelig ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det benyttes egnet
åndedrettsvern. Unngå innånding av damp/sprøytetåke.
Under ensileringsprosessen: Eliminer alle tennkilder. Alt elektrisk utstyr skal være
jordet. Bruk kun gnistsikkert verktøy.

Må oppbevares i godt ventilerte bygninger eller under halvtak. Kan evt. lagres
under åpen himmel i avlåst område. Må holdes adskilt fra baer, salpetersyre,
nitrater, nitritt og peroksider.

Hold produktet unna åpne flamme.
Maursyre kan føre til korrosjon på metaller og maling
Produktet kan avgi CO gasss ved lang lagringstid. Sprekkdannelse kan oppstå
ved gasstett lukking.
Under ensileringsprosessen kan det dannes eksplosive gasser.

Syreresistente beholdere.

Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm år
Maursyre CAS-nr.: 64-18-6 8 timers grenseverdi: 9 mg/

m³
Norm år: 2013

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Håndtering

Oppbevaring

Forhold som skal unngås

Egnet emballasje
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DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

8 timers grenseverdi: 5 ppm

Maursyre

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) – Oral – Lokal effekt
Verdi: 19 mg/m3
Referanse: Systemiske effekter i tillegg til lokal effekt.

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Oral – Lokal effekt
Verdi: 3 mg/m3
Referanse: Systemiske effekter i tillegg til lokal effekt.

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) – Oral – Lokal effekt
Verdi: 9,5 mg/m3
Referanse: Systemiske effekter i tillegg til lokal effekt.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Oral – Lokal effekt
Verdi: 9,5 mg/m3
Referanse: Systemiske effekter i tillegg til lokal effekt.

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 2 mg/l

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 1,5 mg/kg

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 1,34 mg/kg

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 13,4 mg/kg

Eksponeringsvei: Saltvann
Verdi: 0,2 mg/l

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 7,2 mg/l

Verdi: 1 mg/l
Referanse: Sporadisk frigivelse.

Varselsskilt

Ved eksponeringskontroll: Egnet nøytraliseringsmetode kan være

Komponent

DNEL

PNEC

Egnede tekniske tiltak
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Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Hudvern

Åndedrettsvern

natriumkarbonat/absorpsjon av maursyre i lutløsning. Kontakt ADDCON Nordic
AS for nærmere informasjon.
All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Mekanisk ventilasjon og
punktavsug kan behøves. Sørg for tilgang til rikelige mengder vann.
Øyespylingsmuligheter. Dusj nær arbeidsplassen.
Alt verneutstyr skal være CE-merket.
HYGIENISKE RUTINER: Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens
slutt.

Bruk godkjente tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Beskrivelse: Bruk godkjente tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
Referanser til relevante standarder: Øyevern EN 166.

Benytt kjemikalibestandige vernehansker (EN 374).
Hanskematerialet er anbefalt på bakgrunn av data for maursyre og har en
gjennomtrengningstid på mer enn 8 timer. Gjennomtrengningstiden kan vareiere
med hanskens tykkelse, arbeidsoperasjon og eksponering.

Benytt kjemikalibestandige vernehansker (EN 374).
Hanskematerialet er anbefalt på bakgrunn av data for maursyre og har en
gjennomtrengningstid på mer enn 8 timer. Gjennomtrengningstiden kan vareiere
med hanskens tykkelse, arbeidsoperasjon og eksponering.

Benytt kjemikalibestandige vernehansker (EN 374).

Kloropren gummi, butyl gummi

Verdi: > 480 minutt(er)
Kommentarer: Kloropren gummi (CR), butyl gummi

Verdi: ≥ 0,55 mm
Kommentarer: Klorpren gummi
≥ 0,8 mm butyl gummi

Kroppsbeskytteles bør velges ut ifra bruksmåte og mulig påvirkning. For eks.
forkle, vernesko, vernedress mot kjemikalier.

Bruk gummistøvler og langt forkle av fortrinnsvis nitrilgummi, neopren eller PVC.

Beskrivelse: Skal tilfredstille EN14605

Egnet åndedrettsvern ved lavere konsentrasjoner eller innvirkning over kort tid:
Gassfilter EN 141 Type E (sure uorganiske gasser/damper (f.eks. SO2, HCl).
Gassfilter EN 141 Type B (gasser/damper av uorganiske forbindelser).
Kombinasjonsfilter for organiske, uorganiske, sure uorganiske og basiske gasser/
damper (eks. EN 14387 Type ABEK ).
Egnet åndedrettsvern ved høyre konsentrasjoner eller lengre innvirkning
selvforsynt surstoffapparat

Egnet øyebeskyttelse

Øyevernutstyr

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig
kontakt

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig
kontakt

Egnede hansker

Egnede materialer

Gjennomtrengningstid

Tykkelsen av hanskemateriale

Egnede verneklær

Verneklærnes nødvendige
egenskaper
Anbefalte verneklær

Åndedrettsvern, generelt
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AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Egnet åndedrettsvern ved lavere konsentrasjoner eller innvirkning over kort tid:
Gassfilter EN 141 Type E (sure uorganiske gasser/damper (f.eks. SO2, HCl).
Gassfilter EN 141 Type B (gasser/damper av uorganiske forbindelser).
Kombinasjonsfilter for organiske, uorganiske, sure uorganiske og basiske gasser/
damper (eks. EN 14387 Type ABEK ).
Egnet åndedrettsvern ved høyre konsentrasjoner eller lengre innvirkning
selvforsynt surstoffapparat

Væske. Danner tåke i fuktig luft.

Klar, fargeløs til gul.

Maursyre, skarp.

Kommentarer: Ikke bestemt

Status: I handelsvare
Verdi: < 1

Status: I løsning
Verdi: < 1

Verdi: -13

Verdi: > 100 °C

Verdi: > 66 °C

Verdi: 18 %

Verdi: 51 %

Verdi: 1.2

Medium: Vann
Navn: Blandbart

Verdi: = -0,54
Metode: log Pow

Verdi: ~ 520 °C

Med vann dannes ingen brennbare
gasser.

Langsom spaltning mulig.

Anbefalt utstyrstype

Tilstandsform

Farge

Lukt

Luktgrense

pH

Smeltepunkt / smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Nedre eksplosjonsgrense m/enhet

Øvre eksplosjonsgrense m/enhet

Tetthet

Løslighet

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/
vann

Selvantennelsestemperatur

Reaktivitet

Stabilitet
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10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Annen informasjon

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Øvrige helsefareopplysninger

Høye temperaturer.

Reagerer kraftig med peroksider, salpetersyre og nitrat.
Reagerer med varmeutvikling ved kontakt med alkalimetaller.

Maursyre spaltes til kullos (CO) og vann ved oppvarming og spaltningen øker
raskt ved oppvarming til over
100 ºC.

Under ensileringsprosessen kan det dannes eksplosive gasser.

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 1.210 mg/kg
Art: Rat Rotte

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LC50
Eksponeringsvei: Innånding.
Varighet: 4 t
Verdi: 7,4 mg/l
Art: Rotte

Innånding av en høyt anriket/mettet damp-luft-blanding utgjør en alvorlig akutt
helsefare. Moderat toksisk etter kort-tids innånding. Moderat toksisk etter en
enkel svelging.

Etsende. Dampfasen virker meget irriterende. Eksponering for damp over lengre
tid kan medføre misfarging av hud og skade på tannemalje.

Innånding virker sterkt irriterende på luftveier og lunger. Avhengig av mengde,
kan innånding medføre etseskader.

Kan gi alvorlig etseskade på huden med dype sår og arrdannelse. Kontakt med
væsken kan gi sterk kløe og det kan oppstå blæredannelse som brer seg selv
etter at maursyren er skyllet bort.

Sterkt etsende, kan medføre tap av synet. Kan virke svært irriterende.

Kan forårsake etseskader på slimhinner, svelg, spiserør og magesekk. Vil
medføre kvalme og brekninger. Brekninger kan medføre fare for aspirasjon til
lungene. Dødelig dose for maursyre er ca 30 ml.

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Annen informasjon

Akutt giftighet

Andre toksikologiske data

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging
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AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Virker ikke hudsensibiliserende ved dyreforsøk.
Eksperimentelle/beregnede data:
Buehler-test marsvin: ikke sensibiliserende (OECD Guideline 406)

Ingen mutagen effekt ble funnet i forskjellige tester med bakterier og mammalske
cellekulturer. Eksperimentelle/beregnede data:
Ames-test negativ
cytogenetisk test negativ.
Litteraturangivelse.

Produktet er ikke testet. Opplysningene er avledet fra produkter med lignende
struktur eller sammensetning. I langtidsforsøk på rotter og mus virket stoffet gitt i
fôr ikke kreftfremkallende.

Produktet er ikke testet. Opplysningene er avledet fra produkter med lignende
struktur eller sammensetning. På basis av dyreforsøk kan man utelukke
fosterskadelige virkninger.

STOT vurdering enkel:
Basert på den foreliggende informasjonen er en organspesifikk toksisitet ikke å
forvente.

Vurdering av toksisitet ved gjentatt dose:
Også etter gjentatt inntak står den etsende virkning i forgrunnen.

Verdi: 130 mg/l
Testvarighet: 96 t
Art: Brachydanio rerio
Metode: LC 50, OECD 203.

Verdi: 1240 mg/l
Testvarighet: 72 t
Art: Selenastrum capricornutum
Metode: EC 50, OECD-Guideline 201.

Verdi: 365 mg/l
Testvarighet: 48 t
Art: Daphnia magna
Metode: EC 50, OECD Guideline 202.

Det forventes ingen økologiske effekter ved normal bruk.
Vurdering av akvatisk toksisitet:
Det er stor sannsynlighet for at produktet ikke er akutt skadelig for akvatiske
organismer. Ved sakkyndig tilførsel av små konsentrasjoner til biologiske
renseanlegg ventes ingen forstyrrelser med henblikk på nedbrytning av aktivert
slam.
Produktet fører til pH-verdi-forskyvninger

Produktet er biologisk nedbrytbart.

Allergi

Arvestoffskader

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Reproduksjonsskader

Spesifikk målorgantoksisitet -
enkelteksponering, annen
informasjon

Spesifikk målorgantoksisitet -
repeternede eksponering, annen
informasjon

Akvatisk toksisitet, fisk

Akvatisk toksisitet, alge

Akvatisk toksisitet, krepsdyr

Økotoksisitet

Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet
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12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Kommentarer: Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminasjon (H2O):
Biologisk lett nedbrytbar (i henhold til OECD-kriterier).

Verdi: 348
Kommentarer: mg/g

Verdi: 86
Kommentarer: mg/g
Konsentrasjon: 5 dager

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:
Signifikant akkumulasjon i organismer forventes ikke.

Vurdering av transport mellom miljøområder:
Fra vannoverflaten fordamper stoffet ikke til atmosfæren.
Adsorpsjon til faste jordpartikler forventes ikke. Blandbar med vann.

I henhold til vedlegg XIII av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH): Oppfyller ikke
PBT-kriteriene
(persistent/bioakkumulerende/toksisk). Egenklassifisering.

Ved utslipp til vann, vil produktet føre til surere vann som kan skade fisk og andre
organismer lokalt rundt utslippsstedet.

Klassifisert som farlig avfall.
Alt avfall skal behandles forsvarlig.

Emballasje skal tømmes og leveres etter gjeldende regler.

Avfallskode EAL: EAL: 02 01 09: Annet landbrukskjemisk avfall enn 02 01 08
Klassifisert som farlig avfall: Ja

7134: Surt organisk avfall

Angivelse av avfallsstoffnummer og EAL-kode er kun veiledende. De endelige
avfallskoder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av
produktet.
Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, etter tilsvarende rengøring kan den
gå til gjenbruk

Biologisk nedbrytbarhet

Kjemisk oksygenforbruk (COD)

Biologisk oksygenforbruk (BOD)

Bioakkumulering, kommentarer

Mobilitet

Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

Økologisk tilleggsinformasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Egnede metoder til fjerning av
forurenset emballasje
Avfallskode EAL

NORSAS

Annen informasjon
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14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

ADR/RID Annen informasjon

IMDG Annen informasjon

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen

3412

3412

3412

MAURSYRE

FORMIC ACID

FORMIC ACID

8

8

8

II

II

II

80

F-A, S-B

Forskrift om tiltaks– og grenseverdier. Vedlegg 1: Liste over grenseverdier for
forurensninger i arbeidsatmosfæren. 2013.

Nei

Commission Regulation (EU) 2015/830 of 28 May 2015 amending Regulation
(EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Farenr.

EmS

Nasjonale forskrifter

Biocider

Referanser (Lover/Forskrifter)
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging
of substances and mixtures, amending Regulation (EC) No 1907/2006

REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).
COUNCIL DIRECTIVE 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health
and safety of workers from the risks related to chemical agents at work.

REGULATION (EU) 2016/425 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing
Council Directive 89/686/EEC

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). 2004.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 2013.

Forskrift om begrensning i bruk av helse– og miljøfarlige kjemikalier og andre
produkter (produktforskriften). 2004.

Veileder for innlevering og deklarering av farlig avfall: http://www.norsas.no/
Farlig-avfall/Farligavfallsveileder.

H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H331 Giftig ved innånding.

Utarbeidet i hht opplysninger fra leverandør samt datablad fra leverandør.

Datablad fra leverandør.

7

1. Eksponeringssenario_Distribusjon av stoffet.pdf
7. Eksponeringssenario_Anvendelse i rengjøringsmidler.pdf
16. Eksponeringssenario_Anvendelse i dyrefôr.pdf
17. Eksponeringssenario_Anvendelse i biocidprodukter.pdf

Lover og forskrifter

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Ytterligere informasjon

Viktige litteraturreferanser og
datakilder
Versjon

Eksponeringsscenario
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Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Distributør

1.4. Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD

Eddiksyre 60% Næringsmiddel

23.03.2014

22.08.2016

Eddiksyre 60% Næringsmiddel

Kjemikalie
pH-regulerende middel (acid)
Intermediate for mat eller kosmetikk

Hjelle Kjemi AS

C Sundtsg 65

5004

BERGEN

NORGE

55231300

55560210

fpost@hjelle-kjemi.no

www.hjellekjemi.no

Telefon: 22591300
Beskrivelse: Giftinformasjonen

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

Telefaks

E-post

Hjemmeside

Nødtelefon
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2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

R34

Skin Corr. 1B; H314

Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318

Farepiktogrammer (CLP)

Eddiksyre ...% 60 %

Fare

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes
straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P313 Søk legehjelp.

Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EØS
kriterier.

Etsende.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Eddiksyre ...% CAS-nr.: 64-19-7

EC-nr.: 200-580-7
Indeksnr.: 607-002-00-6

Flam. Liq. 3; H226;
Skin Corr. 1A; H314;

60 %

Sørg for frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsittende stilling. Ved store
pustevansker: Kunstig åndedrett eller oksygen. Kontakt lege.

Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann og såpe. Etseskader skal

Klassifisering i henhold til 67/548/
EEC eller 1999/45/EC

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Tilleggsinformasjon om
klassifisering

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

PBT / vPvB

Farebeskrivelse

Innånding

Hudkontakt
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4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

behandles av lege.

Skyll straks med rikelige mengder vann. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt
opp. Tilkall ambulanse. Fortsett skylling under transport til sykehus. Ta med
sikkerhetsdatabladet.

Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon
for pusting.
Skyll munnen grundig med vann. Fremkall ikke brekning. Ved brekninger må
hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Gi mye vann å
drikke. Gi medisinsk omsorg.

Innånding
Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveiene.
Svelging
Kan gi kjemiske brannskader i munn og svelg.
Hudkontakt
Sterkt etsende.
Øyekontakt
Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake permanent skade om øyet ikke skylles
umiddelbart.

Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet
eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikaliet. Ved tvil: KONTAKT LEGE
ØYEBLIKKELIG!

Slokk med alkoholbestandig skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.

Ikke bruk vannstråle som slokkemiddel, da denne vil spre brannen.

Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige
gasser eller damper.

Oksider av: Karbon

Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann.

Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann.

Unngå innånding av sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Sørg for

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Farlige forbrenningsprodukter

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Generelle tiltak
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6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

8.2. Eksponeringskontroll

tilstrekkelig ventilasjon. Følg forholdsreglene nevnt i dette sikkerhetsdatabladet

Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.

Sølt materiale eller ukontrollerte utslipp til vassdrag må meldes til brannvesenet
eller annet egnet tilsynsorgan.

Absorber sølt materiale med inert, fuktig, ikke brennbart materiale. Skyll det
forurensede området med store mengder vann. Samle inn og plasser i passende
avfallsbeholdere og lukk forsvarlig. For avfallshåndtering , se avsnitt 13.

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8. For avfallshåndtering , se avsnitt 13.

Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan være
påkrevd. Unngå kontakt med huden og øynene. Utstyr til øyeskylling og nøddusj
skal finnes på arbeidsplassen.

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt og kjølig sted. Oppbevares
ved temperaturer over kjemikaliets frysepunkt. Oppbevares adskilt fra mat, fôr,
gjødningsmidler og andre sensitive materialer. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Eddiksyre ...% CAS-nr.: 64-19-7

Langtids eksponering (8-timer TWA): AN 10 ppm 25 mg/m³
Korttids eksponeringsgrense (15-minutter): AN
AN = Administrative normer.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Administrativ norm for eksponering skal
overholdes, og faren for innånding av damper skal gjøres minst mulig.

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Andre anvisninger

Håndtering

Oppbevaring

Annen informasjon om
grenseverdier

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
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Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Hudvern

Åndedrettsvern

Annen informasjon

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Varselsskilt

Vernebriller/ansiktsskjerm anbefales. EN 166

Følgende beskyttelse skal brukes: Bruk kjemikaliebestandige vernebriller eller
ansiktsskjerm.
EN 166

Best egnet er butylgummihansker. Hanske må velges i samarbeid med
hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets
gjennomtrengningstid. EN 374

Det anbefales at hanskene er laget av følgende materialer: Butylgummi. Den mest
egnede hanske skal velges i samråd med hanskeleverandøren/- produsenten,
som kan gi informasjon om gjennombruddstid for hanskematerialet. EN 374

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.

Bruk hensiktsmessige verneklær som beskyttelse mot sprut eller søl.

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Bruk egnet
åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P3. EN 136/140/145/143/149

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Bruk et
åndedrettsvern utstyrt med følgende filter: Kombinasjonsfilter, type A2/P3. EN
136/140/145/143/149

Skift arbeidsklær daglig når det er sannsynlig at de er blitt tilsølt. Vask huden ved
slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Det må ikke spises,
drikkes eller røykes under bruk.

klar væske

Klar.

Stikkende lukt

Status: I handelsvare

Status: I løsning

Øyevern

Egnet øyebeskyttelse

Håndvern

Egnede hansker

Annet hudvern enn håndvern

Hudbeskyttelse, kommentar

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern, kommentarer

Annen informasjon

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH
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9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Øvrige helsefareopplysninger

Kommentarer: pH, Fortynnet Løsning 2.5 @ 2%

Verdi: < -5 °C

Verdi: > 100 °C

Verdi: > 61 °C

Verdi: 15,7 mbar
Kommentarer: gjelder kons. Eddiksyre

Verdi: 2,1

Kommentarer: 1.01 - 1.07 @ @ 20°C

Fullstendig løselig i vann

Kommentarer: Løselig i vann.

Kommentarer: log Pow: -0.31

Verdi: 427 °C

Det er ingen kjente reaktivitetsrisici forbundet med dette produktet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Unngå høy varme over lengre perioder.

Sterke syrer. Sterke baser. Sterke oksiderende stoffer. Sterke reduksjonsmidler.
Alkoholer, glykoler

Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige
gasser eller damper.

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Damptrykk

Damptetthet

Relativ tetthet

Løselighet i vann

Løslighet

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/
vann

Selvantennelighet

Reaktivitet

Stabilitet

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter
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Symptomer på eksponering

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

Irriterer luftveiene. Gass eller damp er helseskadelig ved høye konsentrasjoner
eller langvarig påvirkning. Damper virker etsende. I løpet av 24-36 timer kan den
skadede utvikle alvorlig åndenød og lungeødem. Kronisk betennelse
(inflammasjon) i nese, svelg og bronkier.

Kan gi alvorlig etseskade på huden.

Virker sterkt etsende og fremkaller store smerter og alvorlige øyeskader.
Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig.

Kan gi magesmerter eller brekninger. Virker etsende. Selv små mengder kan
forårsake alvorlige skader. Kan forårsake etseskader i munnhule, spiserør og
magesekk. Kramper eller sjokk. Nyreskade.

Etsende på hud.

Gir alvorlig øyeskade.

Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Etsende.

Gir alvorlig øyeskade. Alvorlig irritasjon, svie og tåredannelse.

Etsende.

Informasjon til lege:
Forebygg syreskade i nyrene etter svelging.

Verdi: 75 mg/l
Testvarighet: 96h
Art: Lepomis macrochirus

Verdi: 90 mg/l
Art: Microcystis aeruginosa

Verdi: 251 mg/l
Testvarighet: 24h

Ikke ansett som giftig for fisk.

Produktet er lett biologisk nedbrytbart.

Kommentarer: Produktet inneholder ingen stoffer som betraktes som
bioakkumulerende.

Produktet er lett bionedbrytbart.

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Hudetsing / hudirritasjon, annen
informasjon

Øyeskade eller irritasjon, annen
informasjon

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Kommentarer

Akutt akvatisk fisk

Akutt akvatisk alge

Akutt akvatisk Daphnia

Annen økotoksikologisk
informasjon, fisk

Persistens- og
nedbrytbarhetsbeskrivelse

Biologisk nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet,
kommentarer

Eddiksyre 60% Næringsmiddel - Versjon 4 Side 7 av 9

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 22.08.2016



12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

Produktet er ikke bioakkumulerbart.

Fordelingskoeffisient
log Pow: -0.31

Produktet er løselig i vann.

Kommentarer: Produktet er oppløselig i vann.

Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier.

Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier.

Avfall klassifisert som farlig lavfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar
med lokale forskrifter. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.
Materialer, slik som renholdskluter og papirkluter som er forurenset med
brennbare væsker kan selvantenne etter bruk og bør lagres i spesielle brannsikre
beholdere med tettsittende lokk.

Avfallsmetoder:
Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal
avfallsmyndighet.

Ja

2790

2790

Acetic acid solution

Eddiksyreløsning

Eddiksyreløsning

ACETIC ACID SOLUTION

8

8

Bioakkumuleringspotensial

Bioakkumulering, kommentarer

Mobilitet

Vannløselighet

PBT vurderingsresultat

vPvB vurderingsresultat

Annen informasjon

Farlig gods

ADR / RID / ADN

IMDG

Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN

ADR / RID / ADN

IMDG

Kommentarer

ADR / RID / ADN

IMDG
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14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

ADR / RID - Annen informasjon

IMDG / ICAO / IATA - Annen informasjon

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

II

II

Miliøskadelig Stoff/Marin Forurensning
Nei.

(E)

80

F-A, S-B

Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember
2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH) (med endringer).
Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember
2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(med endringer).
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/830 av 28. mai 2015.

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

H226 Brannfarlig væske og damp.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Skin Corr. 1B; H314

4

ADR / RID / ADN

IMDG

Kommentarer

Tunnelbegrensningskode

Farenr.

EmS

EU-direktiv

Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Versjon
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Miljøbesparende tiltak  
LED-Lys 

Virksomheten vil benytte seg av LED- lys til belysing, da denne typen er mindre 
energikrevende enn andre pærer, sparerpærer inkludert. Lysene er dyrere enn andre pærer, 
men samtidig varer de mye lengre og vil redusere behov for utskiftning. Lysene kan ha en 
brukstid på opptil 50 år, samtidig som de er mer hardføre. I tillegg til å være skånsomt for 
miljøet, inneholder disse verken UV og infrarødt lys, som insekter tiltrekkes av.  

Varme og luft  

Hoved varmekilde til oppvarming av varmt forbruksvann, romoppvarming og forvarming av 
ventilasjonsluft vil være overskuddsvarme fra kuldeanleggets kondensatorkrets. Videre skal 
det etableres egen gjenvinningskurs fra trykkluftskompressorer plassert i tilstøtende rom 
med høyere temperatur for ettervarming.   

Vaskeanlegg  

Anlegget vil bli rengjort ved CIP (cleaning in place) og manuelt renhold. CIP brukes når 
lukkede rør- og tanksystem skal rengjøres. CIP skal gjennomføres med varmt vann, men det 
er planlagt gjenbruk av vaskevann for å unngå utslipp, og redusere vannforbruk. Når det 
angår den manuelle rengjøringen er dette lagt opp til at skal utføres med kaldt vann for å 
spare energi på å varme opp vannet.  

Utstyr  

Myndighetskrav og tett samarbeid med relevante myndigheter, herunder Statsforvalter i 
Vestlandet og Forurensingsforskriften, står sentralt i prosjektet. Beste tilgjengelige teknikker 
(BAT), kap. 36 i forurensingsforskriften, vedlegg II, er presentert som krav til leverandører. 
Virksomheten har med andre ord stilt krav til at leverandører skal legge frem tilbud på den 
teknologien som er kjent å gi minst belastning på det ytre miljø, og at utstyret skal kunne 
monteres, vedlikeholdes og driftes en måte som gir minst mulig påvirkning på miljøet.  

Utslippsledning 

Selskapet vil øke dimensjonen på utslippsledningen for å redusere strømforbruk til pumper. 
Ved å øke dimensjonen vil det kreve mindre energi av pumpene for å pumpe ut større 
mengde avløpsvann enn om man hadde brukt dagens dimensjon.   

Tanker – gjenbruk av vann 

Det skal legges opp til RSW- sirkulasjon av vann i tankene. 20% av vannet vil bli byttet ut, 
men resterende 80% av vannet vil gjenbrukes.  

Armaturer for sanitærinstallasjoner  

Vannforbruket for servanter og vaskerenner skal begrenses ved bruk av armatur med 
bevegelsessensor på batteridrift.  



På utvendige kraner, skal man ha forstsikre installasjoner for å forhindre lekkasje som kan 
medføre unødig vannforbruk. Rør leveres som preisolert med varmekabel som for eksempel 
isovarm rør.  

Isopor  

Virksomheten går bort fra kverning av skadet/kontaminerte isoporkasser, og heller leverer 
kasser i retur til leverandør. Slik skal virksomheten unngå spredning av isoporbiter til ytre 
miljø.  

Videre vil det i produksjonen etableres en egen flotasjonskum for oppsamling av 
isoporbiter/fragmenter fra kasser som kommer i avløpssystemet. Kummen skal ha eget lokk 
som enkelt kan betjenes for tømming av isopor. Kummen dimensjoneres på en måte som 
gjør at vannhastigheten er tilstrekkelig lav, slik at fragmentering av isopor hindres. På denne 
måten får man en oppsamling av isopor, og man forhindrer isopor i avløpet.  

Plastforbruk 

Virksomheten vil redusere mengden av plastavfall ved å gå bort fra engangsutstyr og over til 
gjenbruk av arbeidsklær. 

Plastavfall skal kildesorteres.  

Avfall 

Det vil bli tegnet avtale med avfallsselskap for henting av avfall virksomheten produserer. 
Som kunde ønsker vi avtale med et avfallsselskap som kan tilby god oversikt over produsert 
avfall.  

Farlig avfall 

Det skal legges opp gode rutiner for innkjøp av kjemikalier, for å hindre innkjøp av 
unødvendige mengder kjemikalie. Slik kan man også redusere mengder farlig avfall. Ved 
gode rutiner for innkjøp vil man også ha bedre kontroll over hvilke produkter som er på 
lager, og sikre at alle produkter har datablader og er substitusjonsvurderte. Alle produkter vil 
bli substitusjonsvurderte for å sikre at man velger de mest skånsomme kjemikaliene med 
tanke på ytre miljø og HMS. Kjemikalier skal ikke brukes uten at de er i overensstemmelse 
med kravene i REACH-regelverket. 

Det vil være fokus på god opplæring innenfor kjemi og forbruk av kjemikalier, slik at de 
ansatte er trygge på bruk og behandling av farlig avfall.  

Kjemikaliekontainer for lagring av farlig avfall og kjemikalieskap, med avtrekk, for lagring av 
farlig avfall vil bli kjøpt inn.    

Restråstoff 

Gulvfisk, kjønnsmoden fisk, slo og avskjær vil bli solgt til kunde for produksjon av mel, oljer 
og dyrefôr.  

 



Dødfisk  

Kvernes, ensileres og leveres til godkjent mottak.  

Mottak av avløpsvann fra bløggebåt 

Det er planlagt samarbeid med bløggebåten Fonnalaks, som skal levere fisk til slakteriet 
ferdig bløgget og utblødt. Blodvannet i bløggebåt vil gå gjennom en blodutskiller, som 
medfører at mye av avløpsvannet som mottas her i fra vil være separert for blod (Vedlegg 
11a). Blodet vil bli levert til fabrikken og levert som kategori 1 til produksjon av mel, oljer og 
dyrefôr. Med denne seperasjonen forventes det noe reduksjon av forurensningsanalytter, 
samt mengde prosessvann.   

Lagringstanker for kjemi- forbyggende tiltak  

Per dags dato er det ikke besluttet hvilket forebyggende tiltak man skal benytte for å 
forhindre at utslipp fra lagertanker skal forårsake forurensing av ytre miljø. Beslutningen skal 
likevel være i tråd med krav fra Forurensingsforskriften kapittel 18 og kjemikalienes 
oppbevaringsvilkår som oppgis i datablad. Når det angår barrierer ser virksomheten, som 
nevnt i Forurensningsforskriften § 18-6 c, på to alternativer hvor man enten går for et 
oppsamlingsarrangement som rommer 110% av den største tankens volum, eller 
dobbeltveggede tanker.  
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