2018:00863 - Åpen

Bruk av spillvarme fra
gassprosesseringsanlegget på Nyhamna
rettet mot havbruk
Utredning for Fylkeskommunen i Møre og Romsdal
Forfattere

Jan Ove Evjemo
Øyvind Hilmarsen, Leif Magne Sunde,
Hanne Wasmuth Brendeløkken, Randulf Høyli

SINTEF Ocean AS
Akvatiske bioressurser
2019-01-22

Bakgrunn
Utnyttelse av energiressursene fra gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, i Aukra kommune, har vært
tema helt siden anlegget ble planlagt og bygget. Det har vært gjennomført mange utredninger omkring
temaet de siste 10 år. Situasjonen er fortsatt slik at spillvarmeressursen fra kjøleprosessene på Nyhamna
går til spille, uten at denne store energiressursen utnyttes til annen næringsvirksomhet. Økt etterspørsel
etter sjømat globalt, og endringer i reguleringene av norsk havbruksnæring, har ført til en fornyet
interesse for landbasert oppdrett i Norge og i utlandet. Møre og Romsdal Fylkeskommune arrangerte den
15. september 2017 et møte på Aukra der tema var utnyttelse av spillvarme fra Nyhamna til blant annet
akvakulturformål. På dette møtet deltok bl.a. representanter fra fylkeskommunen, Aukra kommune,
Aukra Næringsforum, Gassco AS, Norske Shell AS, representanter fra lakseindustrien og SINTEF Ocean AS.
I november 2017 utlyste Møre og Romsdal fylkeskommune en konkurranse for å inngå avtale om levering
av en utredning om bruk av spillvarmen fra gassprosesseringsanlegget på Nyhamna rettet mot havbruk –
for eksempel fiskeoppdrett og algedyrking, tørking og kombinasjoner av dette, med frist 23. november
2017. SINTEF Ocean utarbeidet et tilbud i samsvar med konkurransegrunnlaget og fikk i desember 2017
oppdraget.
SINTEF har de siste årene hatt industri- og utviklingsprosjekter med oppdrettsarter som krever høyere
vanntemperaturer enn det som naturlig finnes langs norskekysten, og har i den sammenheng vurdert
ulike kilder med spillvann fra norske industribedrifter. I løpet av de siste årene er det utviklet nye
produksjonskonsepter for laks slik at spillvarmevann fra industrien også er interessant for den type
produksjon.
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1 Innledning
1.1 Nyhamna gassprosesseringsanlegg
Nyhamna ble utviklet som landanlegg for prosessering og eksport av gass fra Ormen Lange-feltet i
Norskehavet. Anlegget er siden oppstart betydelig oppgradert for å behandle gass fra andre felt i
Norskehavet tilknyttet Polarled-rørledningen. Eksportkapasiteten er nå 84 millioner standard kubikkmeter
gass per døgn, til en verdi av i størrelsesorden 170 MNOK pr døgn (gitt 2 NOK pr Sm3). Gassen komprimeres
og trykksettes for eksport til Storbritannia. Denne prosessen skaper mye varmeenergi og det brukes store
mengder sjøvann for kjøling. Etter prosessen har kjølevannet en temperatur som gjør det egnet til
akvakulturformål.
Gassco AS er operatør for anlegget og Shell er teknisk tjenesteyter for Nyhamna prosessanlegg. Nyhamna er
eid av interessentselskapet Nyhamna Joint Venture, og består av følgende selskaper: Equinor, Petoro, Shell,
Wintershall, OMV, ExxonMobil, ConocoPhillips, CapeOmega, Edison og DEA.
Sjøvann blir pumpet igjennom en sjøvannstunnel fra 80 meters dyp i Harøysundet og opp til prosessanlegget.
Det brukes sjøvann til kjøling av interne kjølekretser til prosessanlegget, og sjøvannet varmes opp 10-15 °C
gjennom denne prosessen. Etter søknad fra Shell Norge, er utslippstillatelsen endret av Miljødirektoratet den
11.8.2017. Grensen for utslipp av oppvarmet vann er nå hevet fra 25500 til 30631 m3/time, og tilført
varmemengde til sjø økt fra 185 til 370 MW/time, med maksimal utslippstemperatur på 28,5 °C. Volumstrøm
for kjølevann er i dag på 14 000 m3/time ved 17-21 °C, men denne vil øke til 21 000 – 26 000 m3/time etter
utvidelsen ved Nyhamna. Kjølevannet slippes ut på 41 meter dyp i Harøysundet, ca 150 m fra land, etter
prosessen.
Tilført energi i prosessanlegget gir store mengder oppvarmet sjøvann som har potensiale for utnyttelse til
akvakulturformål. Kjølevannet utgjør en energimengde tilsvarende i størrelsesorden 3,2 TWh pr. år. Det har
tidligere vært uført en rekke utredninger for bruk av spillvarme fra Nyhamna-anlegget, men det er ikke
realisert virksomhet knyttet til en slik utnyttelse.

1.2 Rammebetingelser og forutsetninger for bruk av spillvarme fra Nyhamna
I utslippstillatelsen for Nyhamna-anlegget gitt av Miljødirektoratet 4. juni 2007, med siste endringer fra 22.
februar 2018 (informasjon fra www.norskeutslipp.no), står det følgende:
3.4 Kjølevann
Kjølevannet skal føres ut i resipienten minst 82 m fra nærmeste punkt på land (hjørnet på anleggskai) og til
40 m dyp. Avstanden fra land regnes som horisontal avstand fra strandkanten ved middelvannstand.
Utslippet av kjølevann skal ikke overstige 30 631 m3 pr time, og resipienten skal ikke tilføres mer varme enn
370 MW pr time. Kjølevannets maksimale temperatur idet det slippes ut skal ikke overstige 28,5 °C.
Bedriften skal benytte egen beregningsmetode for overvåking av temperaturen i kjølevannet som slippes ut.
Verifikasjonsmålinger skal gjennomføres med jevne mellomrom. Kjølevannsmengder til sjø, kjølevannets
maksimum og minimum temperatur samt tilført energimengde skal rapporteres årlig til Miljødirektoratet, jf.
pkt. 12.4.

Bedriften plikter å legge til rette for utnyttelse av spillvarmen, jf. pkt. 9.2.
Bruk av begroingshindrende midler i kjølevann med utslipp til vann er ikke tillatt.
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9.2 Utnyttelse av overskuddsenergi
Bedriften skal i størst mulig grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt. Bedriften
skal også gjennom tiltak på eget bedriftsområde legge til rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes
eksternt med mindre det kan godtgjøres at dette ikke er teknisk eller økonomisk mulig.
Hvilke tiltak som kan pålegges bedriften er ikke nærmere definert.
Gassco AS krever ikke vederlag for utnyttelsen av selve spillvarmeressursen, men krever dekning av alle
kostnader i forbindelse med tilrettelegging for tredjeparts bruk av spillvarmen. Gassco AS kan ikke endre
driften av Nyhamna-anlegget etter ønsker fra ekstern aktør. Dette betyr at en bruker av spillvarmeressursen
må tilpasse seg eventuelle revisjonsstanser på anlegget, som inntreffer regelmessig med et intervall på ca. 5
år og varer omlag to uker. Tredjepart må designe en teknisk løsning for uttak av spillvarme som garanterer
at Gassco AS vil være skadesløs ved eventuelle hendelser. For å kunne utnytte kjølevannet fra
prosessanlegget på Nyhamna er det nødvendig å transportere det ut fra anlegget og til en lokalitet der det
utnyttes til andre formål. Alt arbeid utenfor gjerdet må gjennomføres av tredjepart, mens arbeid innenfor
gjerdet må gjennomføres av Gassco AS, og tredjepart må dekke alle kostnader.
Alt arbeid, og endringer av tekniske installasjoner innenfor gjerdet på Nyhamna, må godkjennes av Gassco
AS og utføres uten å forstyrre produksjonen på gassprosseseringsanlegget. Valgte tekniske løsninger for
påkobling av vannledninger for uttak av kjølevann må fungere helt uavhengig av eventuelle
uregelmessigheter på brukersiden av ny spillvannledning. Det må velges en teknisk løsning som medfører at
spillvannet uhindret går i eksisterende utløpstunell til sjø, uavhengig av hva som skjer på brukersiden. Dersom
vannet tas ut av Nyhamna prosessanlegg må vannet dreneres til sjø av og hos bruker.
Produksjonen av spillvarme avhenger av driften på Nyhamna-anlegget. Det forekommer både uplanlagte
stans knyttet til strømbrudd eller andre prosessforstyrelser i området og planlagte stans for vedlikehold.
Planlagte stanser kan ha en varighet opp til rundt to uker. Med en regularitet på 97 % skjer utfall relativt
sjelden, sjøvannspumper vil være i drift mer enn 99 % av tiden, men utfall kan forekomme uten forvarsel.
Vannkvalitet på kjølevannet
Kjølevann til prosessanlegget blir hentet fra 80 meters dyp i Ytre Harøysund. Sjøvannet pumpes opp til
prosessanlegget i Nyhamna og brukes til kjøling i kompressorer som sørger for trykksetting av gassen for
transport i rør gjennom Ormen Lange ledningen til England. Sjøvannet blir i denne prosessen varmet opp
omlag 10-15 °C.
Sjøvann blir i en slik prosess overmettet av nitrogengass og må derfor luftes før det kan brukes til
oppdrettsformål. En vanlig teknologi for lufting av vann er kolonneluftere, og disse krever at vann løftes 2-3
meter, men det finnes også andre teknologier for lufting av vann. Felles for dem er at de også krever energi.
Det er installert mulighet for tilsetning av klor i kjølevannet for å forhindre begroing i varmeveksleranlegget.
I utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet står det eksplisitt at det ikke er tillatt å bruke begroingshindrende
midler. Klorineringsanlegget har pr dato aldri vært i bruk. Dersom dette anlegget skal tas i bruk, må Gassco
AS søke Miljødirektoratet om endrede krav i utslippstillatelse. Dette betyr at kjølevannet kan brukes direkte
til oppdrett, men dersom det eksisterer et klorineringsanlegg som tas i bruk, vil fisk eller andre akvatiske
organismer dø av akutt forgiftning. Det er dermed vanskelig å slå fast at det er sikkert og trygt å bruke
kjølevannet direkte til oppdrett. Dersom en bedrift investerer flere hundre millioner i et landbasert
oppdrettsanlegg, må det kunne garanteres at kloreringsanlegget ikke vil bli tatt i bruk.
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For å ta i bruk energiressursen som kjølevannet representerer til oppdrett, må kjølevannet alternativt
varmeveksles med rent sjø- eller ferskvann, som da kan brukes til oppdrett av akvatiske organismer.
Varmeveksleranlegg krever store investeringer i varmevekslere og pumpeanlegg og driftskostnader i form av
energi til pumping.
Infrastruktur for kjølevannskrets
Kjølevannet blir hentet gjennom en sjøvannstunell med inntak på 80 meters dyp i Harøysundet, rett nord for
anlegget. I prosessanlegget varmes sjøvannet opp 8 - 10 °C ved indirekte kjøling med en egen
ferskvannskjølekrets for prosessanlegget. Etter at vannet er brukt i kjøleprosessen renner det over et overløp
og ned i sjøvannstunellen for utløp på 42 meters dyp (sjøvannsoverløp lokalisert nord for anlegget ved V3huset). Der er det montert en ventil for mulig tilkobling av rør for uttak av kjølevann. Det er naturlig å ta
utgangspunkt i tilkobling ved dette punktet (se Figur 1). Alternativt, hvis vannet tas fra trykksatt del av retur
sjøvann, vil man slippe installasjon av egne overføringspumper. Dette er et stort og komplekst anlegg, og
muligheter for tilknytting må derfor være basert på en studie spesifikt for dette formålet – en slik studie vil
måtte betales av forespørrer. Ved forespørsel fra Salmon Evolution AS og SINTEF har Gassco AS (27.03.2018)
sagt seg villig til å gjennomføre en slik studie for 2 millioner kroner i tråd med standard metodikk ved
tredjepartshenvendelser ved Gassco-opererte anlegg. Hverken Salmon Evolution eller SINTEF har ønsket å
gå videre med en slik studie. Det har heller ikke vært mulig å gjennomføre en slik studie i regi av Gassco AS
innenfor dette prosjektets økonomiske rammer, og det har følgelig ikke vært mulig å få ut mer detaljerte,
tekniske beskrivelser av trykk, dimensjoner og muligheter for tilknytning og rørføring inne på Nyhamnaanlegget. Dersom det skulle være aktuelt for noen aktører å benytte kjølevannet må det gjøres detaljerte
vurderinger på et senere tidspunkt.
Opplyst volumstrøm for kjølevann fra Gassco AS er for tiden på ca 14 000 m3/time. Temperaturen varierer
mellom 17-21 °C for spillvann ut av anlegget. Når gass fra Polarled fases inn i anlegget vil dette øke til 21 000
m3/time og temperaturen vil øke noe. Temperaturøkningen er ikke spesifisert nærmere av Gassco AS.

1.3 Tekniske løsninger for uttak av kjølevann fra Nyhamna
Det har ikke vært mulig å få til en befaring av Nyhamna-anlegget i løpet av prosjektperioden. Dette medfører
at forslag til tekniske løsninger er basert på flyfoto og den begrensede informasjonen som er mottatt fra
Gassco AS og andre parter.

1.3.1 Alternativ 1. Tilkobling på land ved overløpskum
Kjølevannet ledes ut av Nyhamna gjennom en tunell under anlegget og ut i sjø på ca 40 meters dyp.
Kjølevannet ledes fra varmevekslerne gjennom et rør til en overløpskum og ned i sjøvannstunellen. På røret
inn til overløpskummen er det etablert et uttak for kjølevann til tredjepart. Det er naturlig å ta utgangspunkt
i en tilkobling ved dette uttaket og ta ut spillvann før det ledes ned i avløpstunellen.
Overløpskummen ligger langt inne på Nyhamna-anlegget og det vil sannsynligvis kreve en pumpestasjon for
å pumpe spillvannet ut av anlegget gjennom et rørstrekk inne på anlegget. Denne rørføringen kan følge
etablert rørstrekk som vist på Figur 1, men det er ikke avklart med Gassco AS om en rørføring vil tilfredsstille
deres krav. Det bør installeres en tilbakeslagsventil på den nye spillvarmeledningen for å hindre tilbakeslag
av vann. Dersom det er mulig å ta ut vannet fra trykksatt del av kjølevannskretsen kan pumpebehovet
reduseres eller falle helt bort. Avhengig av videre tekniske løsninger må det etableres tilstrekkelig trykk for
overføring av spillvann til ønsket lokalitet for oppdrettsvirksomhet. Dette alternativet krever et omfattende
arbeid inne på Nyhamna-anlegget. Et slikt arbeid er underlagt svært strenge krav til sikkerhet under arbeid
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og tekniske løsninger som minimerer konsekvenser ved uhell eller lekkasjer. Om en slik løsning som skissert
vil tilfredsstille de krav til sikkerhet som Gassco AS stiller, må videre vurderinger avklare.

Figur 1. Tilkoblingspunkt, mulig rørtrase gjennom Nyhamna-anlegget og utløp for sjøvannstunell.

1.3.2 Alternativ 2. Tilkobling i sjø ved utløp av sjøvannstunnel
Kjølevannet skal føres ut i resipienten minst 82 m fra nærmeste punkt på land (hjørnet på anleggskai) og til
40 m dyp. Avstanden fra land regnes som horisontal avstand fra strandkanten ved middelvannstand. Det vil
være teknisk mulig å gå inn i sjøvannstunellen ved utløpet med rørføring for å hente spillvann og pumpe det
til egnet oppdrettslokalitet. Hvor langt inn i tunellen en slik tilkobling må føres er ikke mulig å anslå, men må
detaljprosjekteres. Det slippes ut renset prosessvann fra det biologiske vannrensesystemet i samme
sjøvannstunell. Et uttak av spillvann fra tunellen må derfor etableres upåvirket av dette utslippet.
Dette krever at Gassco AS tillater en slik løsning, men det er en teknisk løsning som vil redusere arbeid utført
inne på Nyhamna-anlegget og redusere lengden på rørføringer. Det legges en isolert sjøvannsledning til
aktuell oppdrettslokalitet. Kjølevannet må pumpes, men det er mulig å etablere sugepumper i andre enden
av sjøvannsledningen. Sikring for å unngå forstyrrelser i eksisterende sjøvannsretur må da designes, og dette
vil kreve vurdering av konsekvens og pålitelighet. For begge de foreslåtte tekniske løsningene vil en måtte
etablere et varmeveksleranlegg ved oppdrettslokaliteten. Ved stans på Nyhamna-anlegget må
oppdrettsvirksomheten etablere tilstrekkelig back-up systemer for å sikre tilstrekkelig vann for fisk eller
andre akvatiske organismer. En må også vurdere om det skal etableres systemer som kan opprettholde
temperaturen på oppdrettsvannet, ved stans på Nyhamna. En slik løsning vil kreve store investeringer, som
til vanlig ikke vil være i bruk, men det kan også kalkuleres med lavere vanntemperaturer i oppdrettsanlegget
i denne perioden og dermed unngå en slik investering.
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1.3.3 Kostnader knyttet til overførselsledning fra Nyhamna til Indre Harøy
Salmon Evolution AS planlegger et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Indre Harøy og ønsker å benytte
seg av kjølevann fra Nyhamna. Dette er et konkret prosjekt i nærheten av Nyhamna som ønsker å utnytte
spillvarmeressursen til akvakulturformål. En slik utnyttelse vil kreve overføring av spillvarme fra Nyhamna til
Indre Harøy (Figur 2).
Basert på foreløpige budsjettpriser fra ØDP AS, som leverer sjøvannsledninger, vil kostnadene knyttet til en
isolert sjøvannsledning komme på i størrelsesorden 250 millioner NOK ekskl. MVA for en ferdig installert
sjøvannsledning med indre diameter 1200 mm og med kapasitet på 21 000 m3/time. Prisen inkluderer ikke
pumpesystem og nødvendige installasjoner på land i Nyhamna. Denne kapasiteten (21 000 m3/t) og
rørdimensjon gir et stort trykktap og det må det legges til grunn en større diameter på ledningen som igjen
øker kostnadene. Det er mulig å få levert sjøvannsledninger på opptil 3500 mm. Dersom det er mulig å koble
seg til vann som allerede er trykksatt (6-8 bar), vil driftskostnadene til pumping av vann reduseres sterkt.

Figur 2. Mulig rørtrasé for overføring av varmtvann fra Nyhamna til Indre Harøy tegnet i rødt.
I kostnadsanalysen utarbeidet av XPRO i 2014 er det analysert kostnader for å ta spillvarme ut av Nyhamna
til en varmesentral på sør-østsiden av anlegget, kostnadsberegnet til 47 millioner NOK ekskl. MVA, for en 400
meter lang ledning med diameter 500 mm (2014 tall). Dette inkluderer en teknisk løsning for varmeveksling
med kostnader på totalt 10 millioner NOK. Disse kostnadene gir et grovt overslag på hva det vil koste å føre
kjølevann ut av Nyhamna. For en ledning med diameter 1200 mm og en lengde på 800 meter vil kostnadene
trolig komme godt over 100 millioner NOK for ledning og pumpestasjon.
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De totale kostnadene for å bringe spillvannet (21 000 m3/t), ut gjennom Nyhamna-anlegget og over til Indre
Herøy vil dermed komme på i størrelsesorden 300-350 millioner NOK. Kostnader for varmevekslersystem ved
oppdrettsanlegget vil komme i tillegg til overførselsledningen.
Dersom Salmon Evolution AS ikke behøver hele kjølevannsmengden på 21 000 m3/t, kan en sjøvannsledning
med mindre dimensjoner og kapasitet legges over til Indre Harøy. En kan da etablere en
varmesentral/pumpestasjon ved sjøsiden på Nyhamna-anlegget der sjøvannsledningen til Salmon Evolution
kobles til, slik at andre fremtidige virksomheter kan knytte seg til og utnytte resten av spillvarmen i
nærområdet. En isolert sjøvannsledning med indre diameter 1000 mm og en kapasitet på 14 000 m3/t
kommer på i størrelsesorden 175 millioner NOK ekskl. MVA. Isolerte sjøvannsledninger er forholdsmessig
mye dyrere enn uisolerte. Dette er knyttet til materialkostnader, men også økte kostnader for flere lodd
p.g.a. økt oppdrift. En uisolert sjøvannsledning med indre diameter og kapasitet som ovenfor har en kostnad
på 71 millioner NOK ekskl. mva. Varmetap i en slik uisolert sjøvannsledning med denne lengde må beregnes.
Dersom varmetapet ikke er stort, kan kostnadene for sjøvannsledningen reduseres betydelig.

1.3.4 Arealtilgang i området rundt Nyhamna
Ved etablering av oppdrettsvirksomhet i tilknytning til Nyhamna, vil eksisterende oppdrettstillatelser på sjø i
området kunne være en begrensning for nye etableringer. Norske forskrifter og retningslinjer knyttet til
akvakulturloven setter krav om smittemessige barrierer mellom oppdrettslokaliteter. Dette gjelder både for
merdbasert oppdrett i sjø og landbasert oppdrettsvirksomhet.
Arealplanene for Aukra og Fræna kommuner er nylig revidert og avsetter områder for akvakultur i sjø og
landbasert industri. Det er avsatt to områder for akvakultur i sjø i Aukra kommune på østsiden av Gossen
langs Harøysundet, henholdsvis tre og ni kilometer fra Nyhamna-anlegget. I Fræna kommune er det avsatt
sjøarealer til akvakultur på østsiden av Julsundet, om lag 6,5 kilometer fra Nyhamna (Figur 3 og 4). I tillegg
har Salmon Evolution AS nettopp fått utslippstillatelse for etablering av et stort landbasert oppdrettsanlegg
på Indre Harøy, om lag tre kilometer nord for Nyhamna. På Indre Harøy er det regulert et større område for
industri som er opparbeidet for etablering.
For Gassco AS er det ikke aktuelt å la annen type virksomhet etablere seg på eiendommen til Nyhamnaanlegget, (Figur 5). Gjeldene retningslinjer fra konsortiet bak Nyhamna-anlegget tilsier at eiendommen skal
disponere arealene til egen virksomhet.
Det er regulert et område til industri/næring i bakkant og sørvest for Nyhamna-anlegget på Gossen. Dette
området vil kunne brukes til landbasert oppdrettsanlegg, men grunnen består av myr. En etablering her vil
kreve en utskiftning av masser i grunnen og avløp må etableres enten mot nord eller sør, for å ikke komme i
konflikt med Nyhamna-anlegget. Nyhamna-anlegget ligger mellom to høydedrag med kvotehøyde 50, som
et avløp fra et oppdrettsanlegg må forsere.
De eksisterende oppdrettslokalitetene i området rundt Nyhamna tilsier at ny oppdrettsvirksomhet eller
utslippsledning fra et landbasert oppdrettsanlegg bør lokaliseres nordvest for Nyhamna på Gossen (Figur 3).
I dette området vil en slik virksomhet bety en endring av landskapets karakter. Fylkesvei 220 nordvest for
Nyhamna har en begrensning på 8 tonn akseltrykk og forsyningsevnen og sikkerheten i
elektrisitetsforsyningen er lav i området. Området er et populært friluftsområde og potensielt er det mange
kulturminner der.
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Figur 3. Utsnitt av arealplan for Aukra kommune. Aktuelt område for ny oppdrettsvirksomhet på land er
skravert i firkantet boks, areal for oppdrettsformål i sjø er merket rosa og industri/næringsområdet på land
merket med mørk rosa.

Figur 4. Utsnitt av arealplan for Aukra kommune. Areal for oppdrettsformål i sjø er merket rosa.
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Figur 5. Eiendomsgrenser ved Nyhamna. Eiendommen for Nyhamna Joint Venture vist med røde linjer.

1.3.5 Planer for oppdrettsvirksomhet i området
Salmon Evolution AS har fått innvilget konsesjon 02.07.2018 fra Møre og Romsdal fylkeskommune for en
stående biomasse på 13 330 tonn. Dette tilsvarer en årsproduksjon på 28 800 tonn laks. Anlegget er lokalisert
på Indre Harøy i Fræna kommune, om lag 3,2 km fra Nyhamna. Anlegget ønsker å benytte seg av spillvarme
fra prosessanlegget på Nyhamna for oppvarming av oppdrettsvann for sin produksjon, dersom det er
lønnsomt økonomisk.

1.3.6 Økonomiske forhold og rammebetingelser
Som nevnt i kap. 1.2 er det satt vilkår i «Tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven» for utnyttelse av
overskuddsenergi. Formulering er som følger: Utnyttelse av overskuddsenergi Bedriften skal i størst mulig
grad utnytte overskuddsenergi fra eksisterende og nye anlegg internt. Bedriften skal også gjennom tiltak på
eget bedriftsområde legge til rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt med mindre det kan
godtgjøres at dette ikke er teknisk eller økonomisk mulig.
Gassco AS krever ikke vederlag for aktører som ønsker å ta ut spillvarme fra Nyhamna. Aktører som ønsker å
ta i bruk spillvarmen må dekke alle investeringer og andre kostnader en slik installasjon medfører. Bedriften
må også forsikre seg mot at Gassco AS blir skadelidende på noen måte gjennom denne driften.
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1.3.7 Støtteordninger for energiløsninger
Enova har støtteordninger for bedrifter som vil gjennomføre konseptutredninger for innovative energi- og
klimaløsninger i bygg, områder og energisystemer. Hensikten med denne ordningen er å sikre nye
innovasjonsprosjekter på idestadiet et godt beslutningsgrunnlag før man går videre i prosjektet. Programmet
er rettet mot bedrifter med planer og ideer knyttet til konkrete prosjekter eller utbyggingsområder. Enova
kan gi inntil 1 millioner kroner i støtte per prosjekt begrenset opptil 50 % av prosjektkostnadene. Det er fire
søknadsfrister gjennom året.
Enova har også en ordning for energi- og klimatiltak i industri og anlegg. Bedrifter kan få støtte til energitiltak
som berører bruk av elektrisk kraft, effektivisering, energigjenvinning, omlegging og produksjon. Støtten skal
gå til konkret investering og har som krav at den skal sørge for en positiv investeringsbeslutning. Støtten
vurderes etter statsstøtteregelverket og det gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle.
Dersom et oppdrettsanlegg erstatter elektrisk energi med energi fra spillvarmekilder, vil det falle innenfor
denne ordningen og kan potensielt utløse store summer i investeringsstøtte. Det må et konkret prosjekt til
for å utforske mulighetene nærmere omkring denne støtteordningen.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i brev datert 15.6.2018 bedt om at "Miljødirektoratet sammen med
aktuelle myndigheter og næringen om å vurdere muligheten for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt
anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution AS sitt planlagte anlegg ved Indre Harøy". Videre skriver
fylkesmannen at energisituasjonen i området betegnes som sårbar og at det i dag ikke er tilstrekkelig kraft
tilgjengelig på Indre Harøy for en full produksjon for Salmon Evolution AS.

1.4 Økonomiske vurderinger for bruk av spillvarme til oppdrett
Ved merdbasert matfiskoppdrett av fisk i sjø er man avhengig av råvannstemperatur i sjø. Ved landbasert
oppdrett kan vanntemperatur tilpasses fiskeart og dermed oppnås en optimal vekst og produksjonssyklus. I
tillegg vil landbasert oppdrett kunne unngå påvirkning av det ytre miljø med lakselus og kunne rense
avløpsvannet for slam og dermed redusere utslippene. Dette slammet kan også brukes som innsatsfaktor i
oppdrett av lavtrofiske arter. Landbasert oppdrett er kapitalintensivt og investeringskostnadene er høye.
Dersom et landbasert oppdrettsanlegg baserer driften på oppvarmet vann for å gi fisken rask vekst, må
anlegget bruke store mengder energi på oppvarming av vann. Hvor store kostnader som knytter seg til
oppvarming av vann er avhengig av vannbehov, som igjen avgjøres av hvilke teknologiske løsninger anlegget
er basert på. Oppdrettsanlegget kan etableres som et gjennomstrømmingsanlegg, med oksygenering og
lufting av CO2 for å redusere vannbehovet, eller som et resirkuleringsanlegg med biologisk filter (RAS-anlegg).
Behovet for nytt oppvarmet vann er svært forskjellig ved disse to produksjonsformene og dermed også den
økonomiske gevinsten av utnyttelsen av oppvarmet vann fra et anlegg som f.eks. Nyhamna, vist i Tabell 1.
Det er flere alternative måter å utnytte varmtvannet fra prosessanlegget på, men kjølevann som er
kontaminert, kan ikke brukes direkte til oppdrettsformål. Det må i slike tilfeller etableres løsninger for
varmeveksling mellom kjølevannet og oppdrettsvannet. Slike løsninger krever store investeringer i
varmevekslere og medfører store driftskostnader for pumping av vann gjennom varmevekslere. Det er en
stor utfordring for lønnsomhet i utnyttelsen av spillvannet til akvakultur. Dersom spillvannet fra
prosessanlegget kan brukes direkte i fiskekarene, er det ikke behov for varmeveksleranlegg. Etter
oppvarming av oppdrettsvann, må vannet luftes for å hindre gassovermetning. Denne prosessen krever også
energi, men vil være lik for alle oppdrettsanlegg som bruker oppvarmet vann. Dersom vannet brukes direkte
fra sjø uten oppvarming er ikke slik lufting nødvendig.
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For gjennomstrømmingsanlegg er vannbehovet stort og inntaks- og utslippsledninger med tilhørende
pumper må ha tilstrekkelige store dimensjoner, med dertil høye investeringskostnader.
Vannbehandlingsanlegg må dimensjoneres for oppvarming av vann, tilsetting av oksygen og evt. utlufting av
CO2 og filtrering av inntaksvann. Dersom anlegget etableres med resirkuleringsteknologi er vannbehovet
sterkt redusert og inntaks- og utslippsledningene får dermed mindre dimensjoner og kostnader. For RASanlegg må vannbehandlingsanlegget i tillegg dimensjoneres for rensing av ammoniakk og ammonium ved
bruk av biologisk filter og rensing av partikulært materiale i vannet. Dette fører til økte investerings- og
driftskostnader.
Tabell 1. Sammenlikning av investeringskostnader ved gjennomstrømmingsanlegg, resirkuleringsteknologi
(RAS-anlegg) og gjennomstrømmingsanlegg med lufting av CO2. Uansett valg av teknologi, må det etableres
infrastruktur med veg, elektrisitet, tomt, bygg, karvolum mm.

Vannforsyning
Vannbehandlingsanlegg
Infrastruktur land
Arealbehov land
Behov for oppvarmet vann

Gjennomstrømmingsanlegg
høyt
lav
likt
likt
høyt

GjennomstrømmingsResirkuleringsanlegg
anlegg med lufting av CO2
middels
lav
middels
høyt
likt
likt
likt
noe høyere
middels
lavt

Det er ulik risiko knyttet til ulike teknologiske løsninger for landbasert oppdrett. Det er ikke realisert RASanlegg for atlantisk laks som bruker rent sjøvann med saltholdighet 33-34 promille, men det er realisert
anlegg som bruker brakkvann (12-14 promille). Ved økende saltholdighet i oppdrettsvannet vil risikoen for
dannelse av giftig H2S-gass i RAS-anlegg øke. H2S-gass har ført til mange tilfeller av akutt dødelighet i RASanlegg. Valg av teknologi for landbasert oppdrett er en avveining mellom risiko, investeringskostnader og
driftskostnader.
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1.4.1 Alternativ 1: Direkte bruk av kjølevann til akvakulturformål
Dersom kjølevann er rent og ikke kontaminert etter kjøleprosessen, kan det brukes direkte i
oppdrettsproduksjonen (Figur 6).

Figur 6. Prinsipptegning alternativ 1, direkte bruk av kjølevann til akvakultur.
Avhengig av temperatur på kjølevannet og oppdrettsart, vil det være nødvendig med innblanding av vann for
å justere temperatur og det vil være nødvendig å lufte vannet for å unngå gassovermetning. Dette er den
enkleste metoden for utnyttelse av spillvarmen og med lavest investerings- og driftskostnad. Denne
løsningen kan brukes på Nyhamna, dersom Gassco AS kan garantere at kjølevannet ikke vil bli tilsatt klor.

1.4.2 Alternativ 2: Ett-trinns varmeveksling – indirekte bruk av kjølevann til
akvakulturformål
Alternativ 2 krever et varmeveksleranlegg for å overføre energien fra spillvannet til oppdrettsvannet (Figur
7).

Figur 7. Prinsipptegning alternativ 2, indirekte bruk av kjølevann til akvakultur.
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Kjølevannet må varmeveksles med rent vann. Det er mulig å gjenvinne om lag 70-80 prosent av energien i
spillvannet. Avhengig av temperatur på spillvannet kan det være nødvendig å justere temperatur etter
varmeveksling. Det er lagt til grunn en vannmengde på 14 000 m3/t i perioden jan-august og 21 000 m3/t i
perioden september-desember.
En slik løsning vil kunne gi følgende vannmengder for oppdrett med temperatur 13 °C, som vist i Tabell 2:
Tabell 2. Tilgjengelig vannmengde til oppdrettsformål ved 1-trinns varmeveksling.
Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Temp. råvann

8,5

8

7,5

7,2

7,5

8,4

8,3

8,7

10

11,5

11

10

Temp. spillvann

17

17

17

17

18

18

18

19

19

20

20

19

Vannmengde m3/t
Temp. i oppdrettskar

14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 21000 21000 21000 21000
13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Vannmengde i oppdrettskar m3/t
20222 19600 19091 18828 21636 23130 22936 27023 49000 91000 73500 49000
*Det er lagt inn et temperaturtap på to °C i varmevekslerprosessen.

1.4.3 Alternativ 3: To-trinns varmeveksling – indirekte bruk av kjølevann til
akvakulturformål
I dette tilfellet varmeveksles vann til oppdrettsformål i to trinn (Figur 8).

Figur 8. Prinsipptegning alternativ 3, to-trinns varmeveksling av kjølevann til akvakultur.
Karvann ut av anlegg for akvakulturformål varmeveksles med karvann inn i 1. trinn (VV2). Avhengig av
størrelse på varmeveksleranlegget vil temperaturen heves til to-tre grader under temperaturen ut av
oppdrettsenhetene. Deretter varmeveksles karvann til akvakulturformål i 2. trinn med kjølevannet (VV1) fra
Nyhamna og karvannet løftes til 13 °C.
Dette vil gi størst mengde varmt vann tilgjengelig til oppdrettsformål, men vil også kreve de største
investeringene i varmeveksleranlegg, inklusiv pumpesystemer.
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Nøyaktig hvor mye vann med 13 °C som blir tilgjengelig for akvakulturformål vil variere gjennom året, men
normalt vil det gi 3-4 ganger så mye vann som alternativ 2. Størrelsen på varmeveksleranlegget må
detaljprosjekteres og optimaliseres mellom trinn 1 og 2 for en spesifikk oppdrettsproduksjon. Ved oppstart
av anlegget må varmeveksleren i trinn 2 dimensjoneres for å løfte temperaturen på vannet i
oppdrettsanlegget.
For videre beregning av oppdrettsproduksjon er det lagt til grunn et vannforbruk på 60 000 m3/time med
temperatur på 13 °C tilgjengelig til oppdrettsproduksjon året rundt (Tabell 3).
Tabell 3. Tilgjengelig vannmengde til oppdrettsformål ved 2-trinns varmeveksling.
Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Temp. råvann

8,5

8

7,5

7,2

7,5

8,4

8,3

8,7

10

11,5

11

10

Temp. spillvann

17

17

17

17

18

18

18

19

19

20

20

19

14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

21000

21000

21000

21000

13

13

13

13

Vannmengde

m3/t

Temp. i oppdrettskar
Vannmengde i oppdrettskar

13
m3/t

13

13

13

13

13

13

13

60667 58800 57273 56483 64909 69391 68809 81070 147000 273000 220500 147000

I deler av året vil det kunne produseres mer fisk da tilgjengelige vannmengder er større, men landbasert
oppdrett er svært kapitalintensivt og et anlegg vil designes for en størst mulig produksjon innenfor et gitt
oppdrettsvolum. Det vil ikke bygges oppdrettsvolum som kun er i bruk deler av året.
Ved å legge til grunn et tradisjonelt gjennomstrømmingsanlegg for laks med oksygentilsetting og et spesifikt
vannforbruk på 0,3 l/min/kg fisk, vil en kunne ha en stående biomasse av laks på 3 000 tonn på 13 °C. Dette
tilsvarer en årsproduksjon på om lag 6 000 tonn laks.
Produksjonen av laks kan økes ved å gjenbruke noe av vannet og fjerne CO2. Det spesifikke vannforbruket
kan da halveres til 0,15 l/min/kg fisk, som vil gi en stående biomasse på 6 000 tonn laks i anlegget og en årlig
produksjon på 12 000 tonn.
Landbaserte oppdrettsanlegg for laks kan også realiseres som resirkuleringsanlegg (RAS), slik som for
eksempel Langsand Laks, Danish Salmon og Fredrikstad Seafood har gjort. Oppdrettsvannet resirkuleres 9599 prosent og behovet for nytt vann reduseres kraftig. Ved en slik løsning vil behovet for spillvarme reduseres
tilsvarende. RAS-anlegg må investere i biologiske filter, som øker behovet for vannvolum i oppdrettsanlegget
med mellom 30-40 prosent.
Hvilken type oppdrettsteknologi som blir valgt for landbaserte oppdrettsanlegg for laks er enda for tidlig å si.
Dersom landbasert oppdrett for laks med sjøvann lykkes økonomisk og biologisk i RAS-anlegg, er det
sannsynlig at denne oppdrettsteknologien vil øke i omfang. Utbredelsen av RAS-teknologi for oppdrett av
akvatiske organismer reduserer behovet for å bruke spillvarmekilder.
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2 Produksjonskonsepter for akvakultur basert på spillvarme
I denne utredningen er potensielle oppdrettsarter delt inn i 2 hovedkategorier. Det er laksefisk og ulike
marine organismer (fisk/krepsdyr/tare). Kategorien laksefisk omfatter laks og regnbueørret, mens gruppen
marine arter er delt inn i 3 underkategorier; 1) arter som er i kommersiell produksjon i Norge, 2) arter som
er inne i en utviklingsfase og som kan være i produksjon om noe tid og 3) interessante arter som kan ha stort
potensiale som fremtidig oppdrettsart, men der en god del utviklingsarbeid gjenstår. I tillegg er det beskrevet
lavtrofiske organismer (børstemark, Gammaridaer) som kan omdanne slam (fôrrester og fiskeavføring) til ny
biomasse, som kan brukes som komponenter i en fremtidig fôrproduksjon eller eventuelt andre
anvendelsesområder (Figur 9). Dagens regelverk tillater ikke sekundær produksjon av organismer på avfall
fra oppdrett, men vi er kjent med at det arbeides på faglig og politisk hold for å få endret forskrifter som
begrenser omsetning av produkter som er drevet fram på denne måten.

Nyhamna

3

22-91 000 m t-1

Slam

Varmeveksler

Kjølevann

Landbasert produksjon av laks

Produksjon av
lavtrofiske
organismer

Produksjon av marin fisk
yngel og påvekstanlegg
Produksjon av
makroalger

Figur 9. Systemskisse av planlagt løsning for utnyttelse av spillvarme til produksjon av laks, eventuelt marine
fiskeslag (hovedproduksjon). Slam fra hovedproduksjonen behandles og brukes som fôr til lavtrofiske
organismer (børstemark/Gammaridaer) som høstes og prosesseres og senere benyttes som komponenter i
fiskefôr.

2.1 Hovedproduksjon
Produksjon av laks vil være et lokomotiv i utnyttelsen av kjølevannet, og en driver for utvikling av ny teknologi
for hvordan slike ressurser kan utnyttes. Dette er av stor interesse for havbruksnæringa og kan bidra til blant
annet omfattende utbygging av settefiskanlegg og andre virksomheter knyttet til havbruk langs deler av
Norskekysten. Over en lengre periode har selskapet Salmon Evolution AS planlagt å bygge et landbasert
anlegg for produksjon av oppdrettslaks. Anlegget skal plasseres ved Indre Harøy i Fræna kommune, og skal
ha en maksimal stående biomasse på 13 300 tonn og en årlig produksjon på 28 800 tonn laksefisk. Selskapet
har allerede fått utslippstillatelse av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og planlegger å starte bygging i løpet
av 2019.
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I nasjonal sammenheng er dette et stort landbasert anlegg som vil ha et betydelig energibehov. Det totale
energibehovet er anslått til ca 170 GWh pr år, hvor ca 45 GWh benyttes til oppvarming av produksjonsvannet.
Selskapet har på bakgrunn av dette sett på mulighetene for å overføre kjølevann fra Gassco AS sitt anlegg
ved Nyhamna, via en rørledning over Harøyfjorden og inn i lakseanlegget.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i brev datert 15.06.2018 betegnet energisituasjonen i området som
sårbar og bedt Miljødirektoratet sammen med aktuelle myndigheter og næringa om å vurdere muligheten
for å overføre kjølevannet fra Gassco AS sitt anlegg ved Nyhamna til Salmon Evolution AS sitt planlagte
anlegg. Fylkesmannen peker på den samfunnsmessige betydningen av å nyttiggjøre energien i det varme
vannet som nå ledes ut i sjø ved Nyhamna til å være energibesparende, redusere sårbarheten og bedre
sikkerheten i energiforsyningen, samt å bedre de miljømessige aspektene utslippet fra Nyhamna måtte ha.
SINTEF har fått opplyst fra Gassco AS at mengden kjølevann som ledes i sjø ved Nyhamna per i dag er omkring
14 000 m3 pr time. Dette endrer seg etter hvor mange sjøvannspumper som er i drift. Hver pumpe leverer ca
7 000 m3 pr time, så maksimal mengde er ca 28 000 m3/t. I perioder med stort kjølebehov og høy
sjøvannstemperatur kjører de 3 pumper (21 000 m3/t) og resten av året kjører de to pumper. Det vil være
perioder der alle 4 pumper kjøres og dette kan bety at temperaturen på vannet vil bli noe lavere. Dette vil
endre seg etter at Aasta Hansteen blir satt i drift, da sannsynligvis 3 pumper kjøres hele tiden.
Ved å legge til grunn et tradisjonelt gjennomstrømmingsanlegg for laks med oksygentilsetting og et spesifikt
vannforbruk på 0,3 l/min/kg fisk, vil en kunne ha en stående biomasse av laks på 3 000 tonn på 13 °C. Dette
tilsvarer en årsproduksjon på om lag 6 000 tonn laks. Produksjonen av laks kan økes ved å gjenbruke noe av
vannet og fjerne CO2. Det spesifikke vannforbruket kan da halveres til 0,15 l/min/kg fisk, som vil gi en stående
biomasse på 6 000 tonn laks i anlegget og en årlig produksjon på 12 000 tonn (i dette eksemplet er 100 % av
spillvarmevannet fra Nyhamna benyttet).

2.2 Kartlegging av potensielle oppdrettsarter og oppdrettskonsepter
For å få etablert produksjon av et eller flere fiskeslag, er det nødvendig at det bygges et yngelanlegg. Et slikt
anlegg består av 4 hovedelementer. Det er stamfiskavdeling, startfôringsdel og påvekstavdeling som begge
er tilkoplet et RAS anlegg, og en levendefôravdeling som produserer levende fôrorganismer (copepoder,
Artemia/rotatorier) som fisken fôres med i den første fasen etter at den er klekket (Figur 10). I motsetning til
laks som spiser tørrfôr fra klekking og til den slaktes må de nyklekte marine fiskeslagene fôres med levende
organismer en periode før det tilvennes tørrfôr. Årsaken til dette er at de marine fiskeartene har relativt små
larver, som er mindre enn hos laksen, og i tillegg er de lite utviklet i forhold til laks i den første fasen av
livssyklus (tarmutvikling, fordøyelse, bevegelse og fødeinntak).
Et slikt anlegg kan tilpasses en rekke ulike fiskeslag bare ved å foreta små justeringer, siden det som avgjør
hvilken art som kan produseres i anlegget hovedsakelig er vanntemperaturen. Det vil i praksis si at for
eksempel torskeyngel og tunfiskyngel kan produseres i samme type anlegg, mens den store forskjellen er at
optimaltemperaturen for torsk er 10 °C og tunfisk 24 °C. Et fremtidig moderne yngelanlegg som har tilgang
på nok vann, og der temperaturen justeres mot en eller flere arter, kan være modulbasert slik at de ulike
delene/elementene i anlegget kan flyttes og dermed tilpasses ulike fiskearter og ulike produksjonskonsepter.
Siden intensiv yngelproduksjon baseres på befruktede egg fra en stamfiskpopulasjon, er den uavhengig av
ytre miljøfaktorer og dermed også uavhengig av sesong. Det kan derfor produseres yngel hele året. Ved å
lysmanipulere stamfisken slik at det blir klekket yngelgrupper til ulike tidspunkter gjennom året, medfører
dette kontinuerlig produksjon og samtidig blir kapasiteten i anlegget maksimalt utnyttet.
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Tidligere var tilgangen på marin yngel den faktor som begrenset matfiskproduksjonen. SINTEF og NTNU har i
løpet av de siste 10 årene vist at fiskelarver fra blant annet kveite, torsk, makrellstørje, berggylt og hummer
fôret med hoppekreps (copepoder, Acartia tonsa) får bedre vekst og overlevelse, langt færre deformiteter
og bedre stresstoleranse sammenliknet med larver fôret med tradisjonelt levendefôr som rotatorier og
Artemia. Dette nye fôringskonseptet har vært banebrytende for produksjonen av blant annet tunfisk, og viser
med all tydelighet at tunfisk som har vært karakterisert som en krevende oppdrettsart etterhvert kan
produseres i landbaserte anlegg. Dette gjelder også andre fiskearter som finnes både i Europa og Asia. Det
er i dag stor forskningsaktivitet innenfor dette feltet og det er forventet at det i løpet av få år kommer en
rekke nye arter inn i kommersiell produksjon på grunn av at utfordringene med startfôring og
larve/yngelfasen har blitt betydelig redusert.

Figur 10. Skjematisk oversikt som viser dimensjonene av et moderne klekkeri for marin fisk. Dette består av
en separat stamfiskadeling med egen vannbehandling og som har egne kar for fisk som går i påvekst for å bli
gyteklare (brood bank Br.B) og fisk som går inn som aktive gytere (broodstock (Br.S)). Selve yngelanlegget
består av larveavdelingen (L. Dep), weaning-avdeling der fisken tilvennes tørrfôr (W. Dep) og to avdelinger
hvor fisken flyttes til etterhvert som den vokser (N1 og N2 Dep) (eksempel på anlegg designet av AquaOptima
AS).
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Potensielt nye arter vil bidra til at en i Norge kan etablere en mer divers portefølje av kommersielle
oppdrettsarter, og spesielt gjelder dette arter som krever temperaturer som er høyere enn det som er
naturlig i våre farvann. En rekke av disse artene er rasktvoksende og har høy pris. I tillegg vil bruk av spillvann
føre til en optimalisering og bedre forutsigbarhet for flere av de artene som allerede produseres i Norge.

2.2.1 Kategori 1. Kveite, torsk, piggvar, rensefisk og makroalger
Kveite, torsk, piggvar, rensefisk og makroalger er alle mer eller mindre etablerte arter som er i kommersiell
produksjon i Norge i dag. De har optimaltemperaturer fra 6 – 18 °C i larve/yngelfasen og 9 – 18 °C i
påvekstfasen. Ved å bygge lukkede oppdrettsenheter på land og/eller i sjø hvor det blir tilført kjølevann fra
anlegget på Nyhamna, vil dette bidra til mindre variasjon i vanntemperatur enn det som er tilfellet i et åpent
sjøanlegg. Samtidig vil det i et lukket anlegg på land være mulig å justere vanntemperaturen inn mot det som
er optimalt for den spesifikke art og dermed vil vekst bli bedre enn i et sjøanlegg hvor temperaturen varierer
i løpet av året, og på den måten påvirker veksten og produksjonstiden av fisken. Dette betyr at fisken når
markedsstørrelse raskere i et intensivt system.
Piggvar og rensefisk produseres allerede i landbaserte anlegg, mens torsk og kveite i merdanlegg i sjø. Et
unntak er Sogn Aqua AS som har et landbasert påvekstanlegg for kveite. Der har de bedre kontroll på fisken
og langt bedre kontroll på fôring og utnyttelse av fôr sammenlignet med et sjøanlegg.
Stamfisk til de ovenfor nevnte artene blir nesten uten unntak holdt i landbaserte anlegg, der det tilføres vann
med optimal temperatur. Gjennom lukkede anlegg basert på kjølevann er det mulig å styre parameterne som
påvirker gyteprosessen hos fisken. Det vil derfor være av stor betydning å kunne etablere en stamfiskbase i
en tidlig fase av en etablering der en søker å styre gyteperiodene gjennom året slik at det er befruktede egg
tilgjengelig i flere perioder fordelt i løpet av et år. Dette vil bidra til god utnyttelse av anleggskapasitet, samt
sikre en kontinuerlig tilgang av fisk til markedene.
Kveite
I Norge finnes det i dag tre anlegg som produserer kveiteyngel som samlet får frem i overkant av én million
yngel årlig. I tillegg til de norske yngelprodusentene er det ett anlegg i Canada og ett i Skottland. De største
yngelprodusentene har egne påvekstanlegg, mens noen matfiskprodusenter importerer yngel fra Canada. I
dag blir stamfisken lysmanipulert, som i praksis betyr at produksjonsmetoden for kveiteyngel er uavhengig
av årstid. Dette betyr at produksjonsfasilitetene blir bedre utnyttet, og et anlegg kan ha opptil fire innsett i
året. Fôr og fôringsregime som blir benyttet til larver og yngel har også hatt en betydelig utvikling. Dette har
resultert i høyere andel yngel med korrekt pigmentering og øyevandring. Produksjon av byttedyr (Artemia)
til larvene, og daglig røkting av startfôringskarene, er de mest tidskrevende arbeidsoppgavene. Her er det
store rom for forbedringer som også vil påvirke karhygiene og stabilitet i produksjonen. Temperaturen i
denne fasen av produksjonen øker fra 6 °C ved klekking, til 12 °C når fisken begynner å ta til seg tørrfôr.
Matfiskproduksjonen foregår i flere ledd, der yngelen blir fôret opp til omtrent en kilo i kar på land før den
blir satt i merder i sjø frem til den når markedsstørrelse. Oppdrettskveite selges når den er 5 - 7 kg (etter ca
5 år) enten hel eller som filet. Prisen er godt over 100 kr/kg. Oppdretterne vil gjerne selge hannfisken, som
vokser langsommere, etter at den har nådd 3 kg. Den ideelle temperaturen i et påvekstanlegg for kveite ligger
mellom 9 og 10 °C. For kveite som oppdrettsart er det ikke store utfordringer når det gjelder temperatur for
yngel og matfiskproduksjon, men for et landbasert kveiteanlegg med egen stamfiskavdeling vil det allikevel
være store fordeler å knytte seg til en vannkilde der temperaturen kan justeres inn mot det som er optimalt
langs hele produksjonslinjen.
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Torsk
Torsk har i mange år vært den økonomisk viktigste saltvannsfisken i Norge. Etter en kraftig satsing på
torskeoppdrett for 10 – 15 år siden, er det nå svært begrenset aktivitet innen produksjon av torsk. Nasjonal
Avlsstasjon for torsk i Tromsø driver oppdrett av torsk og deres oppgave er å ta vare på det avlsmaterialet
som de har fått fram over de siste 15 årene. Det har vært mange utfordringer knyttet til oppdrett av torsk,
som i likhet med mange marine fiskeslag har vist høy dødelighet i samband med levendefôrfasen, og perioden
før den blir tilvendt pellets. Torskelarvene har et lite utviklet fordøyelsessystem, og dette gjør at det stilles
spesielle krav til ernæring, men i løpet av de siste 6-7 årene har flere studier vist at å gå bort fra tradisjonelt
levendefôr og i stedet benytte copepoder har i meget stor grad gjort yngelproduksjonen bedre og mer
forutsigbar. Torskelarver klekkes ved 6 °C og temperaturen økes til 12 °C i løpet at de første 20 dagene av
startfôringsperioden.
Større torsk som går i sjøanlegg spiser formulert fôr, men det er viktig at fôret er tilpasset denne arten og at
det har lavere fettinnhold enn laksefôr for å unngå fettlever og for å fremme muskelvekst. Torsk i
oppdrettsanlegg når markedsstørrelse etter 2 - 3 år og fisken veier da 3 - 4 kg. Mellom 2009 og 2012 ble det
hvert år produsert omkring 20 000 tonn oppdrettstorsk og prisen varierte mellom 33 og 40 kr/kg.
For å gi mest mulig optimal vekst for torsk i sjøanlegg, må tidspunkt for utsetting samsvare med
sjøtemperaturen. Dette er også årsaken til at oppdretterne ville ha settefisken så stor som mulig når den
skulle over fra yngelanlegg til sjøanlegg. I påvekstfasen vil temperaturer mellom 12 og 14 °C være det som er
ideelt for torsk. Dette betyr at et landbasert anlegg som blir tilført kjølevann med stabil temperatur vil ha
kortere produksjonstid for å få fisken opp i slaktevekt enn fisk i et sjøanlegg hvor temperaturen varierer
gjennom året. Dette kan gi betydelige utslag i total produksjon over tid når man vet at torsk produsert i
sjøanlegg når markedsstørrelse etter 2 – 3 år.
Rensefisk
I dag har laksenæringen behov for sikker tilgang til store mengder rensefisk for å holde laksen fri for lakselus.
Antall selskap som bruker rensefisk har økt kraftig de siste 10 årene, og i 2017 ble antallet estimert til nesten
32 millioner individer (oppdrettet, 41 % og villfanget, 59 %). De to vanligste artene er berggylt og rognkjeks,
hvorav rognkjeksen var den mest brukte arten i 2017 (12 millioner individer). Rognkjeks er nå den tredje
viktigste oppdrettsarten i Norge etter laks og regnbueørret med hensyn til verdi, og flere selskaper har startet
opp med produksjon av rognkjeks eller har søkt om konsesjon (Fiskeridirektoratet, 2016). Yngelproduksjonen
av rognkjeks og berggylt foregår ved henholdsvis 7 – 10 °C og 8 – 12 °C, og over i påvekstfasen økes
temperaturen hos begge artene til henholdsvis 7 – 12 °C og 12 – 16 °C.
De fleste rognkjeksprodusentene bruker formulert fôr til rognkjekslarvene fra start (2 dager etter klekking)
noe som forenkler produksjonen i forhold til bruk av levendefôr, men flere oppdrettere hevder at levendefôr
øker overlevelsen med minst 15 % og samtidig gir en mer robust fisk utover i vekstfasen. Berggylt er avhengig
av en periode på mellom 30 - 40 dager med levendefôr. Rognkjeks og berggylt går i anlegget henholdsvis 8 –
12 og 14 - 18 måneder før de settes over i laksemerder. Produksjonen av rognkjeks preges av variabel
overlevelse og størrelse, og for berggylt er de største utfordringene at de krever spesialfôr, komplisert røkting
og fisken blir lett stresset ved håndtering.
All produksjon av rensefisk foregår i landbaserte anlegg og de produsentene vi har vært i kontakt med har
RAS anlegg og sier tilførsel av temperert spillvann har liten effekt når det gjelder produksjon av rognkjeks.
Berggylt som må ha vanntemperatur på minimum 14 °C for å ha god vekst, og samtidig har en
produksjonsperiode som er relativt lang (opp mot 18 måneder), vil derimot oppleve at tilførsel av kjølevann
i et landbasert anlegg gi positive fordeler.
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Piggvar
På slutten av 80-tallet var Norge en av de ledende nasjonene i utviklingen av piggvaroppdrett. Det var
hovedsakelig Vestlandsregionen som dominerte og mye av yngelen som ble produsert ble solgt til Spania.
Den store fordelen de norske anleggene hadde lå i tilgangen på naturlig plankton som ble brukt som startfôr
til larver/yngel, og dette resulterte i god kvalitet både med tanke på overlevelse og pigmentering. Denne
semi-intensive teknologien hadde andre produsenter ikke muligheten til å kopiere. De spanske
piggvarprodusentene gikk etter hvert over til intensive metoder og ble i stand til å gjennomføre opp til 5
produksjonssykluser per år. I starten hadde de store problemer med yngelproduksjonen, men på grunn av
store stamfiskpopulasjoner var tilgangen av piggvaregg tilstrekkelig for å holde liv i anleggene. På slutten av
90-tallet fikk de norske produsentene problemer med sykdom og produksjonen ble deretter overtatt av et
anlegg i Kvinesdal som fremdeles produserer piggvar. De benytter spillvarme fra et nærliggende smelteverk
og har en årlig produksjon på omkring 250 tonn.
Yngelproduksjon av piggvar er lik andre marine fiskeslag med en levendefôrperiode før de tilvennes tørrfôr.
Klekking og startfôring foregår ved temperaturer omkring 18 °C, mens optimal temperatur i påvekstfasen
ligger mellom 16 og 18 °C. Dette betyr at piggvar er en av de oppdrettsartene som vil ha et betydelig potensial
for å utnytte kjølevann fra Nyhamna i et landbasert anlegg. Som nevnt tidligere kan vanntemperaturen
holdes optimal i hele produksjonsfasen og dette, sammen med optimale lysbetingelser over
produksjonskarene, vil gi store fordeler i forhold til anlegg i Middelhavsområdet som pumper sjøvann inn fra
havet og har temperaturvariasjoner gjennom året som påvirker både vekst og tidlig kjønnsmodning. Dette er
også trolig hovedårsaken til at piggvaren som kommer på markedet fra anlegg i den sørlige delen av Europa
blir slaktet når den har oppnådd en vekt på mellom 1,5 og 2,0 kg. Fisk som er over 2,5 kg oppnår betydelig
høyere pris og blir også foretrukket på fiskemarkedene i Sør i Europa.
Piggvar bruker litt over 30 måneder på å vokse fra 5 g yngel til 2 kg. Beregninger viser at produksjonstiden
fra yngel til slakteferdig fisk kan bli redusert med 20 - 30 % dersom anlegget har optimal vanntemperatur for
fisken i hele vekstperioden.
Erfaringene med piggvaroppdrett i Norge er noe varierende, blant annet basert på erfaringene fra
Tjeldbergodden for mer enn 10 år siden. Anlegget var det første med industriell utnyttelse av kjølevann fra
den petrokjemiske industrien her i landet. På det tidspunktet var teknologien for denne typen oppdrett
umoden og selskapet fikk etterhvert utfordringer knyttet til fôringsmetoder, sorteringssystemer, gjenbruk av
vann og avgassing av kjølevann. I dag er situasjonen en helt annen, ny teknologi er utviklet for denne arten,
vannbehandling og nye fôringsstrategier er etablert og det er gjort betydelige fremskritt i å få produsert yngel
av god kvalitet. I 2016 ble det produsert mer enn 13 000 tonn piggvar i Europa.
Hummer
Hummer ble produsert i Bioparken på Tjeldbergodden i perioden 2009 til 2015. Både yngelproduksjon og
påvekst av hummer krever temperaturer opp mot 20 °C, og produksjonen på Tjeldbergodden foregikk i
kjølevann fra Statoil sin metanolfabrikk. Planene som forelå for anlegget var å produsere porsjonshummer
på 250 – 300 g i løpet av 2 – 3 år. På grunn av en del tekniske utfordringer, og det faktum at hummeren er
kannibalistisk, gjorde at produksjonen ble svært ressurskrevende både rent driftsteknisk og på grunn av
hummerens biologi.
Hummer er et sjømatprodukt med høy markedspris. Dersom man lykkes med produksjonen er potensialet
stort, men det forutsetter at ny teknologi blir utviklet og at det for eksempel settes i gang avlsprogram som
selekterer ut de minst aggressive individene fra en populasjon. Et slikt avlsprogram vil måtte gå gjennom flere
generasjoner der hummer med lav aggressivitet aktivt selekteres ut. Kanskje kan man på denne måten
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produsere hummer mer effektivt ved å ha flere individer sammen i større enheter, og ikke i enkelt kammer
("enerom") slik som i dag. Et slik avlsprogram for hummer planlegges av NTNU og SINTEF.
To tidligere rapporter har nevnt produksjon av hummer som et alternativ i utnyttelsen av kjølevann fra
Nyhamna. Den ene konkluderer med at det kan være vanskelig å få lønnsomhet i produksjonen (NTNU,
TMR4850), mens den andre konkluderer med at det er behov for utvikling av ny teknologi (IRIS, 2012/116).
Arten har et stort potensial, men lønnsom produksjon ligger trolig en del år frem i tid.
Makroalger
Produksjon av makroalger foregår hovedsakelig i store sjøanlegg, mens kimplanteproduksjonen foregår
under kontrollerte betingelser i landbaserte anlegg (jevn temperatur på 10 °C regnes som optimalt). Store
rasktvoksende tarearter som sukkertare og butare bør vurderes som alternative arter dersom et sjøanlegg
kan etableres i tilknytning til avløpsvannet fra anlegget på Nyhamna, eller i tilknytning til avløpsvann fra et
landbasert matfisk/yngelanlegg. Grønnalger som for eksempel havsalat kan være en av flere aktuelle arter
som kan produseres i et landbasert system. Varmt spillvann gjør det også mulig å vurdere alternative
makroalgearter som ikke er i produksjon i dag.

2.2.2 Kategori 2. Tunfisk, tropiske reker
Bakgrunnen for å starte intensiv produksjon av varmekjære arter, som har et stort og betydelig potensial for
fremtidig sjømatproduksjon i Norge, er at vi har svært god kompetanse innenfor marin akvakultur og marin
produksjon. I tillegg har vi utviklet teknologiske løsninger for en rekke prosesser innenfor havbruksnæringa,
og ikke minst gjelder dette vann og vannbehandling, fôr og fôringsstrategier, nye startfôringskonsept for
marin yngelproduksjon, hydrodynamikk og karteknologi. For varmekjære arter betyr dette at en betydelig
del av både det biologiske og teknologiske grunnlaget er på plass for at vi skal lykkes med en slik produksjon.
Med dette som basis ligger forholdene godt til rette for etablering av et pilotanlegg der målet er å starte
produksjon av for eksempel tropiske reker og/eller tunfisk.
Tunfisk
Tunfisk eller Atlantic Bluefin Tuna har vært en meget interessant art for kommersiell produksjon i mer enn
10 år. Dette på grunn av rask vekst, høy pris og den er etterspurt av et stort marked. På grunn av de
temperaturmessige forhold i havet er det i første rekke land i Middelhavsområdet som har vært interessert
i denne arten. Tunfisk krever over 20 °C for å ha god vekst, og yngelproduksjonen foregår ved temperaturer
mellom 24 og 25 °C. Den når markedsstørrelse på mellom 9 til 12 kg i løpet av 14 måneder.
Frem til 2013 var yngelproduksjonen en begrensende faktor, men etter at selskapet Fortuna Mare AS og
SINTEF gjorde et gjennombrudd i 2013/2014 finnes det nå en strategi for hvordan yngel startfôres og
tilvennes formulert fôr. Slik situasjonen er i dag gyter stamfisken i perioden juni/juli, og eggene klekker etter
30 - 36 timer (temperatur 23 - 25 °C). De nyklekte larvene begynner å ta til seg fôr etter 2-3 dager og
veksthastigheten er svært høy de første 20 dagene. I denne perioden fôres fisken med levende copepoder
som har vist svært gode resultater. Blant annet er graden av feilutvikling på fisken blitt redusert med over 85
% i forhold til fisk fôret med tradisjonelt levendefôr (rotatorier/Artemia). Etter omkring 40 dager overføres
fisken fra klekkeri til sjøanlegg, og utover i vekstfasen fôres fisken med våtfôr frem til den når slaktevekt. I
dag betaler både det nasjonale og internasjonale sushimarkedet mellom 330 og 420 kr/kg for tunfisk.
Det er ingenting som tilsier at tunfisk ikke kan produseres i et landbasert eller eventuelt lukket sjøbasert
anlegg som tilføres temperert kjølevann fra Nyhamna. Selskapet Nortuna AS har allerede planer om en
utbygging i Norge der de vil ta i bruk spillvann fra en industribedrift. Dette krever større kar enn
postsmolt/laks, med eller uten RAS avhenger av hvilke mengder vann som er tilgjengelig.
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En av utfordringene for denne arten er at vanntemperaturen må ligge mellom 20 og 25 °C og at tunfisken har
langt høyere forbruk av oksygen enn for eksempel laks. Oksygenforbruket (mg O2/time) er veldefinert hos
laks og avhenger av fiskestørrelse, temperatur, fôring og fiskens aktivitet. Det samme er tilfellet for tunfisk,
men her foreligger det ikke like gode data som hos laks på grunn av at det er gjennomført mindre
grunnleggende studier av biologien til denne arten. Det store forbruket av oksygen er en utfordring som må
beskrives dersom konseptet med landbasert tunfiskoppdrett skal realiseres. Hva som er den beste løsningen
er usikkert før det er gjort omfattende beregninger på vannbehandling (oksygenering, fjerning av CO2),
pumpekostnader, resirkulering og vurdering av RAS, varmegjenvinning av utløpsvann osv. En annen viktig
faktor er lufting av vannet etter at det er oppvarmet. Dette for å hindre gassovermetning som vil ha negative
effekter på fisken, og trolig medføre høy dødelighet.
Et yngelanlegg for tunfisk har de sammen elementene som et standard marint klekkeri (Figur 10). Forskjellen
er at det benyttes større kar under startfôring og frem til fisken er tilvendt formulert fôr (50 - 100 m3).
Normalt vil fisken bli flyttet over i større kar etter at den er kommet over påvekstfasen, og den går deretter i
disse karene til den er 9 - 12 kg. I denne fasen av produksjonen er tettheten av fisk pr i dag anslått til å ligge
omkring 20 kg/m3.
Det er mulig å kjøpe egg fra stamfiskanlegg i Middelhavet, men på lang sikt vil den beste strategien være å
ha egen stamfiskavdeling der fisken lysmanipuleres for å få flere klekkinger i løpet av året. Eggene klekkes
direkte i startfôringskarene der larvene blir fôret med levende hoppekreps (copepoder) frem til de begynner
å ta til seg formulert fôr. På grunn av at ingen har produsert tunfisk i kjølevann fra industrien, er det viktig å
understreke at det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til både etablering og drift. Problemstillingen er egnet
til forskning og har tidligere ikke vært aktuell der potensialet er å få tunfisk til å bli en ny oppdrettsart i Norge.
Tropiske reker
Både havbruksnæringen og ulike forskningsinstitusjoner ser stadig etter alternative organismer til produksjon
av sjømat. Tropiske reker (scampi) har stadig blitt en mer interessant art for produksjon der disse artene
naturlig hører hjemme (Asia og Mellom-Amerika). Kraftig vekst i løpet av noen få tiår har ført til at det på
verdensbasis omsettes 4,2 millioner tonn reker per år (2017). I Europa finnes det i dag 10 anlegg som
produserer tropiske reker. Alle driver småskala produksjon og leverer til lokale kunder. Felles for alle de
tropiske rekeartene som er aktuelle for oppdrett, er at de har kort produksjonssyklus, de er godt betalt av et
stort nasjonalt/internasjonalt marked, og de finnes ikke som fersk vare på det europeiske markedet. Tropiske
reker importeres frosne fra Asia og Latin-Amerika, og kvaliteten er svært variabel.
Rekeindustrien har generelt et svært dårlig rykte på grunn av produksjonsmetoder som i dag hovedsakelig
går ut på å grave store jorddammer som så fylles med saltvann. Saltet ødelegger jordsmonn, nedhugging av
mangroveskog resulterer i tap av fauna (Nature, 2016), forurensing av grunnvann og bruk av antibiotika har
ført til at en rekke norske naturvernforeninger har gått sammen om en kampanje mot bruk av scampi som
blir produsert under de nevnte forhold. Naturskyddsföreningen i Sverige har gjort det samme (Oikos 2016).
Landbasert produksjon av tropiske reker i kontrollerte betingelser vil derimot bidra til å gjøre produksjonen
både miljøvennlig, bærekraftig, mer effektiv og ikke minst mer lønnsom. Dette vil være et svært interessant
konsept å videreutvikle i Norge for å øke produksjonen av særdeles attraktiv sjømat.
Ved å ta i bruk moderne resirkuleringsteknologi og nytt startfôringskonsept for marine larver (copepoder),
vil dette bidra til å øke kvaliteten på rekeyngelen i betydelig grad (overlevelse, vekst og utvikling). De
bedriftene vi har vært i dialog med (både i Asia og Mellom-Amerika), er entydige i at den største utfordringen
næringen har i dag er kvaliteten på yngelen som produseres. Dette vil være viktig for norsk sjømatnæring å
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adressere, og vil kunne resultere i et betydelig vekstgrunnlag for både produsenter og norsk fôrindustri.
Rekeyngelproduksjon (trinn 1), og deretter utvide til matrekeproduksjon (trinn 2), kan være en fornuftig
strategi i en oppbyggingsfase. Hold av stamreker og et klekkeri vil inneholde de samme hovedelementene
som et klekkeri for marin fiskeyngel (Figur 10). Moderne produksjon av matreker (fra de er tilvendt tørrfôr
og til de når markedsstørrelse) foregår i store innendørs kar/lengdestrømsrenner. En slik etablering vil bidra
til produksjon av en ny art innen norsk akvakulturnæring forankret i innovative, økologiske og vitenskapelige
løsninger.

2.2.3 Kategori 3. Aktuelle fremtidige arter
Dette er i hovedsak varmekjære fiskeslag som er etterspurt av et stort marked og som har høy pris. I mange
tilfeller er de naturlige populasjonene av disse artene overfisket, eller sterkt regulert, slik at etterspørselen
er langt større enn det som er tilgjengelig for salg.
En av disse artene er amberjack (Seriola lalandi), ofte blir kalt yellowtail og betraktes som en "light versjon"
av tunfisk. Det finnes et anlegg i Europa som har igangsatt kommersiell landbasert produksjon. Fisken krever
temperaturer mellom 17 og 22 °C, den er rasktvoksende og når markedsstørrelse på over 3 kg i løpet av 12
måneder. Den er velsmakende og brukes til sushi og sashimi.
Cobia (Rachycentron canadum) er en varmtvannsart det drives begrenset produksjon av på grunn av store
utfordringer med produksjon av yngel. Hurtig vekst oppnås i temperaturer over 20 °C (6 - 10 kg i løpet av 8 12 måneder).
En tredje art er rabbit fish (Siganus canaliculatus). Dette er en plantespiser som har helt andre fôrpreferanser
enn det som er tilfellet med våre tradisjonelle oppdrettsarter. Dette gjør arten svært interessant. Den finnes
i Middelhavet og det drives forskning for å få den inn i kommersiell produksjon. Fisken er velsmakende og
har høy pris (trivselstemperatur for yngel og voksen fisk ligger mellom 22 og 28 °C).

2.3 Utnyttelse av slam
Marine Gammaridaer (tanglopper) og polychaeter (børstemark) spiller en viktig rolle i naturlige økosystemer
i samband med dekomponering og mineralisering av organisk materiale. Begge disse lavtrofiske marine
organismene har et betydelig potensial for bioremediering av deponert avfall fra settefiskanlegg,
merdanlegg, fiskedammer og RAS-anlegg i akvakulturinstallasjoner (Kinoshita et al., 2008, Riise og Roos,
1997, Brown et al., 2011). Flere studier har vist at marine børstemarker kan spise og assimilere fekal-partiker,
rester av fôrpartikler og avfall fra forskjellige fiskearter slik at verdifulle proteiner og lipider kan gjenvinnes.
Slike studier er gjennomført med en rekke arter av børstemark (García-Alonso et al., 2008, Bischoff et al.,
2009, Palmer, 2010, Brown et al., 2011). På samme måte har Gammaridaer blitt testet gjennom flere
prosjekter hos SINTEF der det er dokumentert at de har evnen til å dekomponere restprodukter fra marin
industri til biomasse som er rik på proteiner og n-3 fettsyrer. Målet med disse forsknings- og
utviklingsprosjektene har vært å utrede mulighetene for intensiv produksjon av Gammaridaer til ulike
anvendelser. Dette har omfattet human ernæring, innenfor VMS (Vitamins, Minerals and Supplements), og
selekterte nisjer av fôr til oppdrettsfisk slik som weaning-fôr til fiskelarver/yngel, samt fôr til laksefisk og
økologisk akvakultur.
Av disse to gruppene med lavtrofiske organismer er det produksjon av børstemark som er kommet lengst i
utviklingen mot kommersiell utnyttelse. Visse arter børstemark er høyt verdsatt som fôr innenfor
havbruksnæringen, og dyrkes kommersielt (D'Asaro 1976, Costa 1999, Olive 1999). Flere arter blir betraktet
som gode kilder til flerumettede fettsyrer (PUFAs), og de har potensial til å supplere fiskeolje som kilde til
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essensielle lipidkomponenter i ulike typer fôr (Lytle et al. 1990, Narciso and da Fonseca 2000, Olive et al.
2000). Disse fettsyrene spiller en svært viktig rolle i fôret til larvestadier av både oppdrettsfisk og tropiske
reker (Izquierdo et al. 2001, Wouters et al. 2001). Fiskemel og fiskeoljer brukes i fôret til alle oppdrettsarter
på grunn av høyt innhold av proteiner, egnet aminosyreprofil og innhold av essensiell flerumettede fettsyrer
(HUFA n-3). Evnen til å gjenvinne disse verdifulle næringsstoffene effektivt fra avfallsstrømmer kan bidra til
å forbedre bærekraft i integrerte akvakulturprosesser. I denne prosessen vil børstemark ha en sentral
funksjon ved at restråstoffer (rester av fôrpartikler, fekalier og andre avfallsprodukter) kan brukes som fôr i
en intensiv produksjonslinje. Ved å utvikle industriell produksjon av børstemarkbiomasse gjennom bruk av
overskuddsnæring fra akvakultur, og på denne måten redusere avfallsstrømmen, og samtidig forbedre
ressursutnyttelsen gjennom produksjon av nytt fôrråstoff, vil det bidra til økt matproduksjon i blå-grønne
verdikjeder (Figur 11).

Figur 11. Biologisk resirkulering av næringsstoffer fra akvakultur for økt matproduksjon i blå-grønne
verdikjeder. Figuren viser hvordan SINTEF Ocean AS tenker konseptuelt i utviklingen av et prosjekt der målet
er å videreutvikle teknologi og biologiske prosesser for å utnytte næringsrike avfallsstrømmer fra akvakultur
til produksjon av mer mat i blå-grønne verdikjeder.
I dag tapes en betydelig del av fôret som gis i fiskeoppdrett til omgivelsene, og det er store utfordringer
knyttet til håndteringen av årlige utslipp på mange hundre tusen tonn slam fra landbaserte anlegg. Nye
løsninger som kombinerer effektiv slamhåndtering, redusering av vanninnhold/tørking (ved å benytte
oppvarmet kjølevann fra Nyhamna), og transportlogistikk med oppgradering og utnyttelse av biologiske
prosesser, er derfor svært ettertraktede. Børstemark har rask vekst under optimale betingelser, og kapasitet
til å omdanne store mengder partikulært organisk avfall til biomasse av høy kvalitet som er rik på proteiner
og ettertraktede marine fettsyrer.
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Beregninger basert på nitrogeninnhold i slam og organismens assimilasjonseffektivitet over en
dyrkningsperiode på 25 dager under optimale betingelser, viser at fra 1 kg slam (1 kg slam (tørrstoff) fra
produksjon av 5 kg laks fra 6 kg fôr) er det teoretisk mulig å produsere 250 – 300 g børstemark (tørrstoff)
(SINTEF, upubliserte data).
Slamproduksjon i et anlegg beregnes ut fra biomasseproduksjon, fôrfaktor og teoretiske omregningsfaktorer
kjent fra litteraturen. Den spesifikke slamproduksjon som er å finne i vitenskapelige arbeider ligger typisk
mellom 0,7 og 2,0 kg slam (10 prosent tørrstoffinnhold (TS)) pr. kg fôr, mens en typisk fôrfaktor vil være
mellom 0,8 - 1,1 (Blytt et al., 2011). Beregningene som er gjort i denne rapporten i samband
lakseproduksjonen som er beskrevet i avsnitt 2.1, tar utgangspunkt i en fôrfaktor på 1,1, og en spesifikk
slamproduksjon med 10 % tørrstoffinnhold (TS) på 1,5 kg slam pr. kg fôr. Slammengdene er også illustrert i
tørket tilstand med 90 prosent TS, noe som er typisk for kommersielle tørkeanlegg.
Tabell 4. Estimerte slammengder – årlig landbasert produksjon av laks
Produksjon laks

Produksjon per år (tonn)

Årlig produksjon

28 000

Slamproduksjon
(10 % tørrstoff, tonn)
46 200

Slamproduksjon
(90 % tørrstoff, tonn)
4 620

Dobling av dagens produksjon

56 000

92 400

9 240

Femdobling av dagens produksjon

140 000

231 000

23 100

Metoder og teknologier for behandling av slam er utredet og beskrevet gjennom flere tidligere studier (Blytt,
et al., 2011; Rosten, et al., 2013; Aspaas, et al., 2016). Typisk kan det deles inn i noen overordnede steg i
behandlingsprosessen, herunder slamfangst, redusere vanninnhold, og eventuelt tørking. Det finnes også
systemer som håndterer flere av disse stegene i en integrert prosess. Slike systemer deles grovt inn etter
hvilket tørrstoffinnhold slammet har etter behandling. Ofte har råslam rundt 10 % TS og kan avvannes
mekanisk til rundt 30 % TS, og deretter tørkes til over 90 % TS. Videre kan tørket slam pelleteres slik at
tettheten øker og opptar mindre volum ved lagring og transport. Hvilket tørrstoffinnhold slammet bør ha
avhenger i stor grad av sluttanvendelse, samt lokale forutsetninger slik som lagringskapasitet, logistikk og
infrastruktur.
I tillegg til å resirkulere næringsstoffer fra slam slik det er vist i Figur 10 er fiskeslam godt egnet til forbrenning.
Analyser av brennverdien for slam fra settefiskanlegg viser at 1 kg slam med 100 % TS inneholder 20 MJ
(Ytrestøyl et al., 2016). Dette forutsetter at slammet har gjennomgått en energikrevende tørkeprosess
(teoretisk kreves det 2257 kJ for å fordampe 1 kg vann).
Slam fra havbruksnæringen har også et høyt potensial for biogassproduksjon. Gebauer, et al., gjennomførte
i 2016 forsøk på biogassproduksjon fra settefiskslam. Metanproduksjonen ble målt til 60,5 Nm3/tonn
fiskeslam med 15,9 % TS. Biogassproduksjonen basert på slam fra oppdrett av matfisk beregnes med
utgangspunkt i denne analysen.
Fordelen med biogassproduksjon er at næringsstoffene i slammet kan gjenvinnes i tillegg til at man
produserer energi. Næringsstoffene inngår i bioresten som er et produkt fra prosessen, og kan dermed
gjenvinnes som eksempelvis gjødsel. Biogassen er energirik og kan anvendes som drivstoff eller til produksjon
av strøm og varme.

3 Ringvirkninger av akvakulturkonsepter
Oppdrettsvirksomhet skaper store ringvirkninger i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv. SINTEF har
gjennom mange år kartlagt ringvirkningene for norsk fiskeri- og havbruksnæring. For hver krone som
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omsettes i oppdrett genereres det omsetning i tilknyttet næringsliv 0,98 kr. Dette er ringvirkningseffekter av
hele verdikjeden. For hvert årsverk i primærleddet (smolt/oppdrett) skapes det 0,34 årsverk i slakt/foredling
av laks.
Et oppdrettsanlegg for laks med produksjon på 6 000 tonn/år, med en laksepris på 50 kr/kg, vil generere en
førstehåndsomsetning på 300 mill. kr per år. Av dette vil det genereres en omsetning på 294 millioner i
tilknyttet næringsliv. Det vil skapes om lag 20 arbeidsplasser direkte i primærproduksjonen på et slikt anlegg.
Det er vanskelig å anslå hvor mange arbeidsplasser en sekundærproduksjon basert på slam til lavtrofiske
arter kan skape, da denne formen for akvatisk produksjon ikke er etablert i kommersiell skala.
Dersom det kan etableres et senter for utnyttelse av spillvarmeressursen i regionen, kan dette skape
ringvirkninger innenfor utdanning, forskning og utvikling av denne type akvatisk produksjon, og få en større
samfunnsmessig betydning.

4 Plan for videre prosess - og hvordan komme i takt med det grønne skiftet
Energimengder satt i perspektiv
Fra prosessanlegget på Nyhamna slippes det årlig ut meget store mengder temperert kjølevann til sjø. I
oppdatert tillatelse fra Miljødirektoratet (datert 11.8.2017) til virksomhet etter forurensingsloven for A/S
Norske Shell, Ormen Lange, er det endring i grensen for utslipp av oppvarmet kjølevann til sjø, fra 25500 til
30631 m3/time, med en kjølevannstemperatur som ikke vil overstige 28,5 °C. Omsøkt tilført varmemengde
til sjø ble endret fra 185 til 370 MW/time, noe som tilsvarer at det innenfor tillatelsen ligger en årlig tilført
varmemengde til sjø på 3,2 TWh/år. Varmemengden som går ut i sjø er lavverdig energi, som gir liten
mulighet for eksergiutnyttelse. Imidlertid er energien godt egnet til oppvarming av vann gjennom
varmeveksling. Energiutslippet fra prosessanlegget på Nyhamna er forøvrig 5 ganger så stort som
kraftproduksjonen ved Alta-kraftverket (midlere årsproduksjon er 0,655 TWh, www.statkraft.no).
Oppdrettsselskapet Salmon Evolution AS, som planlegger lakseoppdrett i Nyhamna området, har signalisert
et årlig energibehov på 0,17 TWh. I 2017 ble det i Norge brukt totalt ca. 134,1 TWh, noe som innebærer at
energimengden som går i havet fra anlegget på Nyhamna, tilsvarer i størrelsesorden 2 % av det nasjonale
elektrisitetsforbruket.
Det arbeides for å knytte ytterligere ilandføring av gass til Nyhamna, noe som gjør at mengde gass som skal
prosesseres kan øke, samt at levetiden for Nyhamna prosessanlegget forlenges. Tiden kan være inne for å ta
nye steg og iverksette tiltak rundt hvordan restenergien fra Nyhamna skal håndteres. I det følgende gjøres
noen betraktninger rundt det faktum at det er meget store energiressurser som ikke blir utnyttet i dag,
samtidig som det reises spørsmål og diskuteres rundt hvordan en eventuelt kan gå frem for å kunne ta disse
ressursene i bruk til verdiskapning, f.eks. til akvakulturformål.
Tekniske forutsetninger for å utnytte kjølevannet
Hovedutfordringen for utnyttelse av kjølevannet fra Nyhamna prosessanlegg er knyttet til kostnader for å
bringe spillvannet ut av prosessanlegget, og at muligheten for at spillvannet ikke kan brukes direkte til
oppdrettsvirksomhet p.g.a. tilsetting av klor. Dette er samtidig den største hindringen for etablering av
oppdrettsaktiviteter. Gassco AS har ikke utslippstillatelse for klor i dag, men dersom det er nødvendig for
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driften av Nyhamna-anlegget, er det ikke usannsynlig at de kan få en slik tillatelse, slik anlegget på Melkøya
har fått.
Slik de tekniske rammebetingelsene er i dag, er det en terskel som er så høy at det i praksis ikke er mulig for
noen å kunne utnytte kjølevannet fra anlegget på Nyhamna. På mange måter sitter Gassco og eierne av
Nyhamna prosessanlegget med "bukta og begge ender", i forhold til premissene for å få tilgang til det varme
vannet. Men samtidig sitter Gassco og prosessanlegget også på selve muligheten; utslipp av store mengder
energirikt vann til sjø. Dette er en ressurs som i dag ikke blir brukt til verdiskaping. Et sentralt spørsmål å stille
blir: hvem har ansvaret for at denne terskelen til å utnytte kjølevannet er så høy? Et oppfølgingsspørsmål er:
hvordan kan denne terskelen bli senket? Dagens tekniske rammebetingelser relatert til tilgang til kjølevannet
synes å være i sterk utakt med de forventninger som industrien møter i det grønne skiftet.
Kjølevannutnyttelse - en gordisk knute i gassknutepunkt Nyhamna?
Nyhamna prosessanlegg er eid av interessentskapet Nyhamna Joint Venture, og består av følgende selskaper
pr. april 2018: Statoil, Petoro, Shell, Ineo, Wintershall, OMV, ExxonMobil, Total, ConocoPhillips, CapeOmega
og DEA (www.gassco.no). Shell er teknisk tjenesteyter for Nyhamna prosessanlegg. Gassco, 100 % eid av Den
Norske Stat ved Olje- og Energidepartementet, har som operatør et overordnet ansvar for drift og utvikling
av infrastrukturen på vegne av eierne. Rammebetingelsene for Gassco sin virksomhet er bestemt av norske
myndigheter. Gassco har med hjemmel i Petroleumsloven også en rett og en plikt til å ivareta en helhetlig
videreutvikling av gassinfrastrukturen. Gassco har i sine verdier at de alltid skal drive sin virksomhet på en
etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte.
Gassco som operatør er ansvarlig for utslippet av de store kjølevannmengdene. Det kan synes som det er
lagt vage føringer fra myndighetene for å tilrettelegge for bruk av vannet. I dag er det i praksis ikke tilrettelagt
for at restenergien kan utnyttes. I det skiftet Norge er inne i, med et økt fokus på energi, kan tiden være inne
for å se på hvordan en kan "hente inn" energimengdene som går til spille. Samtidig ser en at denne
diskusjonen reises igjen og igjen, som f.eks. i 2004 da Stortinget ga korreks til Statoil i forbindelse med føring
av kjølevann ut fra Melkøya anlegget (https://www.ifinnmark.no/nyheter/stortinget-med-korreks-tilstatoil/s/1-30002-1359339).
I Norge er det et etablert prinsipp at forurenser betaler. Gjennom de siste tiårene har dette prinsippet vært
med på å endre de kravene som blir stilt både til industri og private. Eksempler er renseanlegg, forbud mot
utslipp av kjemikalier, samt ulike former for miljøavgifter m.v. For ulike typer industrier har krav om å
håndtere utslipp også fått tilbakevirkende kraft. Selv om utslipp av oppvarmet vann neppe kan kategoriseres
som forurensing, kan en stille spørsmålet ved om tiden er inne for å se på prinsippene – og ansvaret, som
ligger til denne type utslipp. Er tiden inne for å innføre en avgift på utslipp av restenergi fra petroleumsbasert
industri?
Ansvaret for å gjøre vannet tilgjengelig for brukere må ligge på den som produserer dette vannet. Eierne av
Nyhamna-prosessanlegget, med tidligere Statoil, nå Equinor i spissen, sitter med nøkkelen. Det er store
verdier som skapes gjennom aktivitetene, og det er kanskje mest naturlig at kostnader for å gjøre kjølevannet
tilgjengelig må ligge på eierne av anlegget, ettersom det er disse som er ansvarlige for utstyret relatert til
produksjon av det varme vannet, som har den relevante tekniske innsikt, og økonomi til å gjøre påkrevde
investeringer. Tiden er kanskje inne for å redefinere og oppgradere denne type utslipp, og for å se på krav
rundt utslipp av kjølevann fra petroleumsindustri med nye øyne?
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Rammebetingelsene som gjelder i dag synes å gjøre det vanskelig for Gassco å oppfylle forventningene som
stilles fra et bærekraftsmessig og sosialt ansvarlig ståsted. Et spørsmål å reise blir da: er tiden inne for at
norske myndigheter justerer rammebetingelsene for Gassco/eierne av Nyhamna prosessanlegg, og sikrer at
selskapet kan ta en aktiv rolle for å gjøre kjølevannet tilgjengelig til verdiskaping i regionen?
Samfunnsmessige forventninger
Samfunnets forventninger til bruk av ressurser er i endring, ikke minst med det økte fokus på grønt skifte,
klima og sirkulær økonomi. Det er et samfunnsansvar å bruke energien og ressursene på en god måte. EU
har i sitt energiveikart som mål 0-utslippssamfunn i 2050. Med utslippet av kjølevann som skjer i dag fra
Nyhamna, kan en ikke si at praksis er i samsvar med dette ansvaret, og det som forventes av en framtidsrettet
industri.
Skiftningene gjør at det framover vil stilles økte krav til industrien, ikke minst den petroleumsbaserte. En ser
samtidig at oljeselskaper justerer egen profil, og i økende grad omtaler seg som energi- heller enn
oljeselskaper. Det er dermed i gang en endring i kultur i forhold til synet på energi, og med den
energimengden som ubrukt går i havet fra prosessanlegget på Nyhamna, har en et godt case for å gi
petroleumsindustrien nye utviklingsmuligheter. Fylkesmannens oppfordring til Salmon Evolution AS om å
utnytte energiressursene i spillvarmekilden fra Nyhamna, vil føre til et ekstra påtrykk i prosessen rundt
utnyttelse av kjølevannet. En tilnærmelsesmåte kan være å igangsette en konkret vurdering i samarbeid med
ENOVA.
Møre og Romsdal inngår i et større underskuddsområde for energi, Midt-Norge, og det har i flere år vært
fokus på en bekymringsfull forsyningssituasjon (Istad Nett AS: Hovedrapport Kraftsystemutredning Møre og
Romsdal 2018). Det blir da spesielt viktig at energien som finnes i området blir utnyttet fullt ut. Det blir et
paradoks om det i nærheten av Nyhamna blir bygd opp industrier, som landbasert oppdrettsanlegg i regi av
Salmon Evolution AS, som krever ytterligere mengder elektrisk energi for å varme opp vann. Et spørsmål
som må stilles er hvordan Gassco AS kan ta et større ansvar og bli et instrument for å tilgjengeliggjøre
spillvarmeressurser til verdiskapende formål. Hvordan kan Den Norske Stat gjennom sitt eierskap i Equinor,
Petoro og Gassco forsvare at det slippes store energimengder i havet ubrukt – i et område der det er
energimangel?
Verdiskapende synergier mellom marine og maritime næringer
Olje- og gassnæringen er i en omstillingsfase, samtidig som næringens omdømme er under et sterkt press. I
en tid med økende utbyggingstakt innen oljenæringen, er det betimelig å stille kritiske spørsmål ved
eksisterende og framtidige utslipp av kjølevann. Det må stilles klarere og konkrete krav om at eier av
spillvarmevannet i praksis og reelt tar de nødvendige investeringer og tilrettelegger for at det kan skje en
verdiskapning basert på denne ressursen. Her bør det tilligge norske myndigheter, gjennom Gassco AS, og
eierne av Nyhamna prosessanlegget, å ta en proaktiv rolle, som de ansvarlige for restenergien. Kanskje er
tiden inne for at forventningene til Gassco AS/eierne av Nyhamna Joint Venture må utvides, ettersom det i
2019 ikke nødvendigvis er tilstrekkelig å kunne transportere gass effektivt, og at mandatet ikke er oppfylt ved
utslipp av store mengder ubrukt restenergi?
En ser at det er økende interesse globalt for akvakultur, bl.a. synliggjort i store utbygginger og god
kapitaltilgang. Bruk av varmt vann vil kunne posisjonere Norge sterkt internasjonalt, og bidra til eksport av
teknologi for å utvikle nye oppdrettsarter. Status pr. september 2018, er at det er en aktør, Salmon Evolution
AS, som har kommersielle ambisjoner om å bygge opp et anlegg som nyttiggjør det tilgjengelige kjølevannet
til produksjon av nærmere 30 000 tonn laks i et landbasert anlegg. Selskapet har uttrykt ønske om å tenke
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sirkulært, og søke å utnytte selv, eller tilrettelegge for at andre kan utnytte det som kommer ut fra anlegget.
Salmon Evolution har fått tillatelse til utslipp fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og etter at dette har blitt
kjent har selskapet mottatt en rekke henvendelser fra bl.a. teknologileverandører. Det kan ikke forventes at
det er nyetablerte selskaper i oppbyggingsfase som skal ta kostnaden med å bygge ut infrastruktur for tilgang
til kjølevann, og det under strenge krav og rammer som gjør at en er helt prisgitt premisser fra den som er
eier av ressursen.
Dersom en “tenker stort nok”, er det stor sannsynlighet for at en kan gjøre bruk av spillvarme til et
“knutepunkt”, og skape et nytt kraftsenter rundt Nyhamna. I tillegg til en ren akvakulturproduksjon, kan en
se for seg både muligheter for innovasjoner innen teknologier for slik produksjon, samt
kompetanseoppbygging og unike studietilbud for å drive produksjon i denne type anlegg, som kan ha globale
perspektiv og muligheter.
Det vil kunne være store muligheter for å bygge videre på kunnskap og teknologi, samt kompetanse i
skjæringspunktet mellom de marine og maritime industriene. Ved å etablere et dedikert fokus på
spillvarmevann, og stille seg i en ledende posisjon, vil regionen rundt Nyhamna, og dermed Norge, kunne ta
en offensiv rolle i forhold til nye framtidige marine og maritime næringer.

5 Konklusjon og anbefaling for videre arbeid
Arbeidet med dette prosjektet har vært preget av store utfordringer med å få tak i datamateriale for
kjølevannsressursen og tekniske beskrivelser av gassprosesseringsanlegget på Nyhamna. Det har ikke vært
mulig å gjennomføre befaring på Nyhamna innenfor den tidsramme som var satt for prosjektet. Av den grunn
har det ikke vært mulig å foreslå detaljerte tekniske løsninger på et slikt nivå at kostnadene kunne beregnes
for den delen som ligger innenfor gjerdet på Nyhamna-anlegget. Gassco AS tilbød seg å gjennomføre dette
arbeidet for 2 millioner kroner. Det har ikke vært økonomiske ressurser for å gjennomføre dette innenfor
denne utredningens rammer. Den høye økonomiske terskelen for undersøkelser omkring
kjølevannsressursen vanskeliggjør ethvert initiativ som settes i gang.
•

Det er teknisk gjennomførbart å hente ut kjølevannet fra Nyhamna-anlegget, men kostnaden for
tekniske installasjoner innenfor gjerdet er høy. De tiltak operatør av anlegget har gjennomført for
uttak av kjølevann er utilstrekkelige for ekstern aktør og Gassco AS pålegger ekstern aktør nye
investeringer på Gassco sitt eget anlegg for å bringe spillvarmen ut av Gassco sitt anlegg.

•

Offentlige krav på eier av spillvarmeressursen synes i praksis ikke å være oppfylt, selv om det er
etablert et mulig uttak av kjølevann. Utslippstillatelsen sier følgende; "Bedriften skal gjennom tiltak
på eget bedriftsområde legge til rette for at overskuddsenergi skal kunne utnyttes eksternt med
mindre det kan godtgjøres at det ikke er teknisk eller økonomisk mulig." Det er i praksis umulig å
hente ut kjølevannet, uten at det påføres store kostnader på ekstern aktør. Hensikten med
formuleringen i utslippstillatelsen er at spillvarmeressursen lett skal være tilgjengelig for utnyttelse
til samfunnets beste. Det bør gjennomføres en juridisk vurdering av hva som ligger i kravene i
utslippstillatelsen for Gassco AS på Nyhamna.

•

Fylkeskommunen bør iverksette ett videre arbeid og gjennomføre en dialog med Miljødirektoratet,
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og ENOVA for å klargjøre hvilke økonomiske tiltak som kan
pålegges eierne av gassprosseseringsanlegget på Nyhamna, samt hvilke muligheter det er for å få
støtte til kostnader for å hente kjølevannet ut.
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•

Det er en stor mulighet for å utnytte spillvarmeressursen til verdiskaping, i form av nye arbeidsplasser
og nye bedrifter innenfor akvakultur og bidra til en sirkulær økonomi for produksjon av mat og energi.
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