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SØKNAD OM ØKT PRODUKSJON OG UTVIDET UTSLIPPSTILLATELSE VED SETTEFISKANLEGG 

DYPING I STEIGEN KOMMUNE 

 

Cermaq Norway AS (”Cermaq”) eier og driver settefiskanlegget i Dyping i Steigen kommune 

(tillatelsesnr. N-SG-22, lokalitet 13191 Dyping), med en tillatt produksjon på 2,5 mill. 

settefisk og en utslippstillatelse på 250 tonn tørrfôr. I forbindelse med søknad om midlertidig 

utvidelse av antallsbegrensningen i 2016 ble fylkeskommunen varslet om at en planla å søke 

om permanent utvidelse av produksjonen i løpet av 2017. 

 

Utvidelse av produksjon og anlegg i to faser 

Cermaq planlegger nå å øke produksjonen i Dyping i to faser. I første fase, som denne 

søknaden gjelder, ønsker en å utvide produksjonen fra 2,5 mill. til 3,5 mill. individer per år. 

Endringen krever samtidig en utvidelse av utslippstillatelsen fra 250 tonn til 450 tonn tørrfôr. 

Den forholdsvis større økningen i fôrforbruk skyldes produksjon av større settefisk enn 

tidligere.  

Produksjonsformen ved anlegget i Dyping er endret de siste årene, ved at fisken settes på 

sjøvann og smoltifiseres tidligere enn før. Dette har medført lavere forbruk av ferskvann i 

produksjonen. Den omsøkte utvidelsen medfører derfor ikke økt forbruk av ferskvann, og 

NVE har samtykket til at endringen ikke utløser krav om ny behandling etter vannressurs-

loven (konsesjon og samtykke følger vedlagt). 

I neste fase planlegger Cermaq en større utvidelse av det fysiske produksjonsanlegget i 

Dyping, med en betydelig økning av antall og overgang til produksjon av ”storsmolt” på over 

200 gram. I denne fasen planlegges også bygging av renseanlegg, basert på erfaringene fra 
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settefiskanlegget i Forsan (biogassproduksjon1). Heller ikke denne utvidelsen vil kreve 

forbruk av ferskvann utover det som eksisterende vannressurs-konsesjon tillater. Neste fase 

vil imidlertid kreve ny reguleringsplan, og arbeidet med denne planen er nå igangsatt.  

 

Nærmere om miljøundersøkelser 2016 

I 2016 ble det gjennomført miljøundersøkelser MOM B og MOM C, samt strømmålinger, ved 

anlegget i Dyping. Undersøkelsene følger som vedlegg. Etter Cermaqs vurdering må 

resultatene fra disse undersøkelsene sees i nær sammenheng for å kunne vurdere 

miljøpåvirkningen fra settefiskanlegget. 

B-undersøkelsen viste generelt gode resultater og lokalitetstilstand 1 ”Meget god”, og 

Akvaplan-niva konkluderer med at resipienten ved utslippspunktet fremstår som ”lite 

påvirket av oppdrettsvirksomheten”.  

C-undersøkelsen viste mer varierende resultater, og krever derfor noe mer forklaring. 

Stasjonsvalget ble gjort med tanke på å følge opp tilsvarende undersøkelse i 2011, der 

stasjonene 1-4 ligger i den nærliggende Dypingpollen, sør for anlegget, og ikke ved 

utspillsledningen til anlegget. Akvaplan-niva opplyser at denne plasseringen av 

prøvepunktene i Dypingspollen var etter ønske fra fylkesmannen.  

Strømmålingene ved utslippspunktet viser at hovedstrømretning og massetransport av vann 

gikk mot nord-nordvest på 7 og 20 meters dyp, og mot nord på 35 meters dyp. Selve 

utslippsledningen er loddet ned og antas å ligge ned mot bunnen på 30-40 meters dyp.  

Strømmålingene indikerer at organisk materiale fra utslippsledningen fra anlegget i 

hovedsak transporteres mot nord, og altså ikke mot Dypingpollen i sør. Akvaplan-niva 

påpeker også at det organiske materialet hovedsakelig hadde naturlig marin 

sammensetning, samt at de grunne forholdene og ferskvannspåvirkning kan forklare 

faunaforstyrrelse. Punkt C3 og C4 som sammen med C1 fikk dårligst klassifisering, moderat 

god, ligger på dyp lavere enn terskelen inn til pollen, vann på slike dyp har som regel høyere 

salinitet og lavere rad av utskiftning sammenlignet med vann over terskelhøyden. Etter en 

samlet vurdering av de nevnte forholdene mener Cermaq at det er grunn til å tro at utslipp 

fra settefiskanlegget har en begrenset negativ miljøpåvirkning i Dypingpollen. 

Basert på strømmålingene fra 2016 vil det være naturlig å vurdere andre stasjons-

plasseringer for framtidige C-undersøkelser, samtidig som man bør beholde 1-2 stasjoner i 

Dypingpollen for å fortsette overvåkningen her. Cermaq foreslår derfor, i samråd med 

Akvaplan-niva, at det gjennomføres en ny C-undersøkelse med nye stasjoner før innsendelse 
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av søknaden for neste utvidelsestrinn. Denne undersøkelsen vil da tjene som ny ”baseline” 

for framtidig trendovervåking for miljøpåvirkning fra Dyping settefiskanlegg. 

 

Nærmere om rensing av utslipp og utslippstillatelse 

Ved den neste utvidelsen av anlegget planlegger Cermaq som nevnt ovenfor å bygge 

renseanlegg basert på erfaringene med biogassanlegget i Forsan. Dimensjoneringen av dette 

anlegget må tilpasses det framtidige produksjonsopplegget, som ikke er tilstrekkelig klarlagt 

per i dag.  

Cermaq ber på denne bakgrunnen om at det nå gis en utslippstillatelse på 450 tonn tørrfôr, 

uten rensekrav. For å sikre at rensing blir gjennomført innen rimelig tid, uavhengig av 

fremdriften med neste byggetrinn, foreslås at Cermaq forpliktes til et krav om rensing senest 

om 3 år (dvs. fra 1.1.2021) eller fra 1. januar det første kalenderåret fôrforbruket overstiger 

450 tonn. Cermaq kjenner til at fylkesmannen har gitt en lignende tillatelse for lokaliteten 

Framnes i Vågan kommune, og håper at en slik løsning også kan vurderes for Dyping. 

 

*************************** 

 

Ved spørsmål om søknaden vennligst ta kontakt med undertegnede på mobil 952 49 582 

eller epost marit.hansen@cermaq.com.  

 

Med vennlig hilsen, 

 

Marit Holmvaag Hansen  

Produksjonsansvarlig settefisk 

Cermaq Norway AS 
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