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1 Sammendrag av søknaden 

 

Ductor søker om utslippstillatelse for sitt fremtidige anlegg i på Håsøran i 
Sunndalsøra i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Bedriften planlegger å 
etablere et biogassanlegg med mottak av nitrogenholdig substrat som 
fiskeensilasje, slam fra fiskeoppdrett, hønsegjødsel og slakteriavfall.  

Det planlegges for en kapasitet på mottak av 75.000 tonn substrat i året. 
Bedriften vil ikke ha utslipp til sjø, kun til kommunalt renseanlegg. Det forventes 
ingen utslipp til luft utenom luktutslipp. Prosessvann skal føres til kommunalt 

avløpsnett. Vannet vil forbehandles før påslipp til kommunalt nett og luktene luft 
vil gå igjennom et luktrensetrinn før utslipp. 

Som sluttprodukt vil bedriften produsere biogass, biogjødsel tørket til pellets og 
20% ammoniumvann.  
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2 Informasjon om virksomheten 

2.1 Bedriftsinformasjon 

Tabell 1: Bedriftsinformasjon 

Bedrift  

Navn Ductor Sunndal AS 

Beliggenhet Håsøran, Industrivegen 

Postadresse 6600 Sunndalsøra 

Offisiell e-postadresse Info@ductor.com 

Kommune og fylke Sunndal kommune, Møre og Romsdal 

Org. nummer 923 201 378 

Gårds- og bruksnummer 53/308 

UTM-koordinater 6965593.23, 169609.99 

NACE-kode og bransje 20.150 Produksjon av gjødsel, 
nitrogenforbindelser og vekstjord 

Kategori for virksomhet 5.3 b i) Gjenvinning av ordinært 
avfall, biologisk behandling 

Normal driftstid for anlegget Døgnkontinuerlig drift 

Antall ansatte Anslår 6 
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2.2 Kontaktperson 

Tabell 2: Kontaktperson for Ductor 

Navn Mats Arthur Borgersen 

Tittel Ductor Prosjektutvikler 

Telefonnummer 481 28 340 

E-post Mats.borgersen@ductor.com 

 

2.3 Lokalaviser 

Tabell 3: Lokalaviser 

Navn Adresse 

Aura avis   Åkersgata 4, 6600 Sunndalsøra 

 

2.4 Særlig berørte naboer 

Eier 53/195: 
SUNNDAL KOMMUNE, Postboks 94, 6601 SUNNDALSØRA, NORGE 

Eier 53/22: 
HYDRO ALUMINIUM AS, Postboks 980 Skøyen, 0240 OSLO, NORGE 

Eier 53/294: 
BREDESEN EIENDOM AS, Torskevegen 12, 6612 GRØA 

Eier 53/304: 

T. OTTEM TRANSPORT AS, Industrivegen 84, 6600 SUNNDALSØRA 
 

Boligområdet mellom Håsenvegen i nord, Kalkvegen i sør og Tredalsvegen i øst i 
Sunndalsøra vil kunne bli påvirket av luktutslipp, se Figur 7. 
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2.5 Oversikt over reguleringsplaner 

Tiltaket skal etableres på Håsøran i Sunndalsøra på gårdsnummer 53 
bruksnummer 308 i Sunndal kommune, se Figur 1 og kartutsnitt i Vedlegg 1. 

 

Figur 1: Oversikt over eiendommen der anlegget skal etableres. Bilder hentet fra 

Norgeibilder.no og kartverket.no. 

For Sunndal kommune finnes det en kommuneplan, men området Sunndalsøra 
tatt ut av karet/planen. Dermed er det kommunedelplanen for Sunndalsøra og, 

til dels, reguleringsplanen for Håsøran nord som er ledende for hvilket regelverk 
som er gjeldende for tiltakstomten. 
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2.5.1 Kommunedelplan 
Tomten tiltaket skal etableres på er satt av til næringsbebyggelse i 
kommunedelplanen. I kommunedelplanen omfatter næringsbebyggelse; 
industri- håndverks og lagervirksomhet og nødvendig kontor og administrasjon 
for dette. 

I kommunedelplanen ligger det en hensynssone for høyspentledninger kalt H370 
og denne dekker omtrent hele den syd-østlige halvdelen av tomten. Her sier 
kommunedelplanen at det kreves utredning av magnetfelt før utbygging som 
skal gi grunnlag for å vurdere forebyggende tiltak for å redusere påvirkning av 
magnetfelt. Rundt kraftlinjene er det byggeforbud iht. angitte byggegrenser. 
Denne byggegrensen går ca. 5-10 meter inn på tomten. 

I kommunedelplanen ligger det også en faresone for flom (H320_1). I 
motsetning til den eldre reguleringsplanen (se under) ligger denne faresonen 
ikke over tiltakstomten. 

2.5.2 Reguleringsplan 
Tomten er også dekket av den eldre reguleringsplanen Håsøran nord (planID 
20051100). Her er tomten satt av til industri-formål.  

I reguleringsplanen ligger det en faresone for høyspentledninger med ID 501 
som et belte på ca. 20-25 meter på tvers av den syd-østlige enden av tomten.  

I reguleringsplanen står det også at området ikke kan bebygges før den er sikret 
mot 200-årsflom og tilsvarende ekstreme vannstander i sjø. Minimum kotehøyde 
for terreng må være minst 2,50 meter. Minimum kotehøyde for golv må være 

minst 2,70 meter. Området vil i en senere fase av prosjektet bli innmålt 
høydemessig, og flomsikring vil bli prosjektert/bygget om dette er nødvendig.  

2.6 Vernede områder og naturmangfold 

Verneområde utenfor tomt består av et naturvernområde i nord-vest. Tiltaket vil 
ikke berøre dette området direkte. Ellers ligger det friområder på syd-vestlig og 
nord-østlig side av tomten. Tiltaket vil heller ikke påvirke disse områdene 
direkte.  

Naturtypen i naturvernområdet, ID BN00020442 Håsørene, er et brakkvansdelta 
og er ansett å ha sært viktig verdi (A). Strandeng- og våtmarksområde som 
utgjør en vesentlig del av utløpsosene til elvene Driva og Litjdalselva. Stor 
artsrikdom og variasjon i plantesamfunn, og fortsatt tilnærmet intakte 
soneringer fra undervannseng til ovenfor springflonivå, og dels gråorskog. Viktig 
hekkelokalitet for våtmarksfugl, -også viktig raste- og beiteplass under trekk og 
overvintring. Området har vært med i verneplan for våtmark og for havstrand 
og elveos, men er tatt ut, (referanse naturbase.no). Rødlistearter av planter: 
grøvudalsvalmue (på grusører i elva). Nasjonale ansvarsarter av planter: 
aurskrinneblom, fjellrundbelg (begge på grusører i elva), fjordskjørbuksurt 
(grusstrand). Sjeldne plantearter er kildegras, saltarve, firling, evjebrodd, 
klåved. Den eneste rødlistete pattedyrarten med forekomst på Håsørene er oter.  
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Ellers er mange rødlistete fuglearter observert på Håsørene som helhet, men 
ingen hekker (bergand, fjellerke, dvergspett, havelle, havørn, hubro, 
hvitryggspett, hønsehauk, kongeørn, lappfiskand, sangsvane, sjøorre, skjeand, 
skogdue, smålom, stjertand, storlom, svartand, trane). Av nasjonale 
ansvarsarter på Håsørene hekker følgende: skjærpiplerke, svartbak, siland og 
rødstilk, mens følgende bare er observert: myrsnipe, fjæreplytt, bergirisk, 
havørn, lappspove, toppskarv, krykkje. Særlig interessant er området som 
hekkeplass for temmincksnipe. Nattergal har hekket (nordligste sikre hekkefunn 
i Norge), men hekkeområdet er nå nedbygd. Det er registrert 5 gåsearter, 2 
svanearter, 19 andearter, 27 vadefuglarter og 11 måsefuglarter, dels i store 
antall, totalt ca. 160 fuglearter, hvorav ca. 40 er kjent hekkende. En sjelden 
løpebille, Bembidion aeneum, er funnet på stranda. 

2.7 Vannområder som vil kunne påvirkes 

 

For beskrivelse av resipientforhold vises det til kapittel 4. 
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3 Beskrivelse av produksjonsforhold 

3.1 Produksjonsforhold 

Området på Håsøran skal utvikles til Sunndal Næringspark. Sunndal 

Næringseiendom AS (SNE) eier, utvikler og forvalter de ikke-utbygde 
næringstomtene til handels- og industriformål. SNE har et ønske om etablering 
av virksomheter med høy miljøkarakter der bruk av overskuddsenergi og 
eventuelle reststoffer kan utnyttes til miljøvennlig produksjon med en sterk 

sirkulær profil. Ductor sammen med Fjord Aquaponics (Fjord) og Shrimp Vision 
(SV) har til hensikt å utnytte selskapenes prosesser for å oppnå en mest mulig 
sirkulær løsning. Dette krever langsiktig planlegging og tilrettelegging hos alle 
involverte parter. 

Ductor er et globalt bioteknologiselskap som utvikler løsninger for sirkulær 
økonomi. Ductors planlagte anlegg på Håsøran i Sunndalsøra skal benytte ulike 
nitrogenholdige substrater til produksjon av biogass, ammoniumvann og 

gjødsel. For design av anlegget og valg av løsninger legges krav til BAT til 
grunn. En situasjonsplan med foreløpig planlagt plassering av utstyr er vist i 
Vedlegg 2. 

Anlegget planlegger å ta imot følgende substrater: 

› Fiskeensilasje 

› Slam fra fiskeoppdrett 

› Hønsegjødsel 

› Slakteriavfall (bløtt avfall som mage og tarminnhold) 

Substratene er definert som animalske biprodukter og hygienisere før de mates 
til fermenteringen. Fiskeensilasje hygieniseres ved 85°C i 25 minutter og de 
resterende substratene hygieniseres ved 70°C i 60 minutter (se Figur 2). 

 

Figur 2: Hygienisering av substrater. 
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Dette er substrater som vanligvis ikke kan benyttes i ordinære biogass anlegg 
grunnet høyt nitrogeninnhold. Ductor har utviklet en egen forbehandling for 
nitrogenholdige substrater, heretter kalt Ductorprosessen. Dette er fermentering 
med spesialutviklede bakterier som separerer nitrogenet fra det organiske 
materialet. Nitrogenet fjernes i uorganisk form (NH₃) og strippes for å danne 
ammonium vann (20%) (se Figur 3). Nitrogenfjerningsprosessen er en lukket 
prosess med liten risiko for utslipp. Strippeprosessen krever en heving av pH-
nivået for å omdanne NH4

+ til NH₃ da NH₃ lett fordamper ved høye 
temperaturer. For å øke pH-nivået benyttes aske fra trær. Kolonnen varmes 
med en bunnvarmer for å nå kokepunktet til ammoniakk. Den varme 
ammoniakkgassen og vanndamp avkjøles så for å danne ammoniumvann. 
Rejektvannet med lav konsentrasjon av ammoniakk brukes til å forvarme 
matestrømmen til strippetårnet. Det oppkonsentrerte ammoniumvannet kan 
brukes som gjødsel og selges som et gjødselprodukt. 

 

Figur 3: Produksjon av ammoniumvann. 

Etter Ductorprosessen følger en ordinær anaerob fermentering i råtnetanker for 
å produsere biogass som inneholder ca 60% metan og 40% CO2. Biogassen skal 
oppgraderes til 97% metan ved å fjerne CO₂. Teoretisk oppholdstid i 

råtnetanken vil være ca. 25 dager. Temperaturen i tanken vil være på 52°C. 
Bioresten etter gassproduksjonen avvannes mekanisk. Rejektvannet vil føres til 
en rejektvannstank for gjenbruk av prosessvannet. Ca. 30% av 
rejektvannsstrømmen vil føres til et revers osmose anlegg for å unngå 
opphopning av salter/avfallsstoffer i det interne prosessvannet.  

Etter avvanning skal bioresten tørkes og omdannes til pellets som kan brukes 
som organisk gjødsel.  

Figur 4 viser et blokkskjema over produksjonen. Et mer detaljert flytskjemaet er 
lagt ved som vedlegg, se Vedlegg 3. 
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Figur 4: Blokkskjema over produksjonen. 

Biogassanlegget vil ha kontinuerlig drift med lite variasjoner over døgnet og 
året. Leveranse og utkjøring av produkter vil i all hovedsak foregå innenfor 
normal arbeidstid på hverdagene, mens anlegget vil være i drift hele døgnet, 
hele året. Den vil komme noe variasjon ved vaske- og vedlikeholdssituasjoner, 
men planlegges ikke store, jevnlige nedvaskinger. Det blir spyling og rengjøring 
av mottaksområdet ved behov o.l.  

Ductors biogassanlegg skal bestå av tre råtnetanker på 10 000 m³ hver, to 
tanker for forbehandlingsprosessen på 250 m³ hver og en oppsamlingstank for 
ammoniumvann på 100 m³. 

 

3.2 Planlagt produksjonskapasitet 

Det planlegges en produktproduksjon av følgende mengder: 

› Biometan (97%): 7 440 000 Nm³/år 

› Gjødselpellets: 5 7000 tonn/år 

› Ammoniumvann (20%): 4 700 tonn/år 
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3.3 Årlig forbruk av råvarer og innsatsstoffer 

Det planlegges å ta imot følgende mengder råstoff: 

› Fiskeensilasje: 40 000 tonn/år 

› Fiskeslam: 10 000 tonn/år 

› Slakteriavfall: 20 000 tonn/år 

› Hønsegjødsel: 5 000 tonn/år 

I tillegg til substrat vil anlegget bruke aske fra treverk som tilsats i 
Ductorprosessen. Det antas et årlig forbruk på 6800 tonn. Rentvannsbehovet er 
anslått til å være 900 m³/år. Vannet vil brukes til biogassoppgraderings-

anlegget. Som tilsatskjemikalie vil det benyttes en silikonbasert skumpdemper. 
Det anslås en mengde på 9,6 kg/h.  

 

3.4 Anlegg for energiproduksjon 

Strøm hentes fra strømnettet. Varme til anlegget kommer fra fjernvarme fra 
Sunndal Energi. 

Anlegget vil produsere damp som brukes i produksjonen. Dampen vil produseres 
med en gasskjel basert på vann fra kommunalt nett og LNG. 

Reservestrøm vil hentes fra strømnettet. Anlegget har også dieselgenerator i 
beredskap dersom strømnettet skulle være nede. Denne vil brukes for å sørge 
for belysing og evt. kritiske prosesser. I slik situasjon vil ordinær drift stoppes 

opp. For mer informasjon om håndtering ved strømbrudd se risikovurderingen 
for ytre miljø (Vedlegg 4). 

 

3.5 Deponi 

Det planlegges ikke deponi i forbindelse med anlegget. 

3.6 Utslipp 

Anlegget vil kun ha ett utslippspunkt for prosessvann. Dette vannet vil ledes til 
kommunalt nett. Anlegget forventer å ha et påslipp av prosessvann til 
kommunalt nett på 34 700 m³/år, noe som tilsvarer omtrentlig 4 m³/t.  

Ductor vil ha en forbehandling på anlegget for å fjerne organisk materiale. 
Detaljerte påslippskrav er ikke fastsatt, men Ductor er i dialog med det 
kommunale avløpsrenseanlegget i Sunndal om en påslippsavtale. Kommunen 

har bekreftet at de har hydraulisk kapasitet til å ta imot prosessvann fra Ductor. 
Avløpsrenseanlegget er et mekanisk renseanlegg med primærrensekrav. 
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Ductor søker nå om utslippstillatelse hvor prosessvannet sendes til Sunndal VA.  
På sikt er hensikten til Ductor å sende prosessvannet til Fjord når Fjord har en 
fått utslippstillatelse for sin virksomhet.  Fjord planlegger å etablere sin egen 
renseløsning for prosessvann med utslipp til sjø. Da vil utslipp til Sunndal VA 
fungere som back-up løsning. Ductor, Fjord Aquaponics (Fjord) og Shrimp Vision 
(SV) har til hensikt å utnytte selskapenes prosesser for å oppnå en mest mulig 
sirkulær løsning, og at Ductor fører sitt prosessvann til Fjord vil være en del av 
denne løsningen.  Fjord og SV har til hensikt å sende restråstoffer (slam og 
silasje) til Ductor, og man vil dermed oppnå god sirkulær økonomi.  

Ductor har gjennomført en laboratorieanalyse av rejektvannet fra 
Ductorprosessen, se Tabell 4. Den nøyaktige sammensetningen vil avhenge av 
substratkombinasjonen som mottas til enhver tid, men dette gir en indikasjon 
på forventet sammensetning i det rejektvannet fra de ordinære råtnetankene. 
Mest sannsynlig vil SS, KOF og BOF5 bli lavere da dette vil brytes videre ned i 
råtnetankene samt at større andel av nitrogenet vil være gjenvunnet i den 
komplette Ductorprosessen.  

Tabell 4: Sammensetning av rejektvann fra Ductorprosessen. 

Parameter Enhet Konsentrasjon 

Suspendert stoff (SS) mg/l 1 500 

KOF mg/l 8 800 

BOF5 mg/l 4 849 

Kadmium mg/l <0,02 

Kobber mg/l <1 

Kvikksølv mg/l <0,01 

Nitrogen mg/l Ca. 1000 

Nikkel Mg/l <5 

Fosfor mg/l <500 

Bly mg/l <1 

Svovel mg/l Ca. 500 

Sink mg/l <50 

 

Luftutslipp vil gå igjennom et luktrensetrinn for å forhindre luktutslipp. For mer 
informasjon om utslipp til vann se kapittel 4 og for utslipp til luft se kapittel 5. 

Ductorprosessen der det produseres ammoniumvann vil være en lukket prosess 
med lav risiko for utslipp. 
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3.7 Prosessinterne tiltak for å redusere utslipp 

Mottaksområdet for substratet vil være innendørs i et lukket område. Dette gjør 
at eventuelt søl og lekkasjer vil ha til interne sluk og det vil ikke være fare for 
ukontrollert avrenning til miljøet. 

Ductor vil ha gjenbruke det meste av prosessvannet internt i prosessen noe som 
minsker mengden prosessvann som føres til avløpet. For å forhindre forgiftning 
av den mikrobiologiske prosessen i reaktorene vil en delstrøm av prosessvannet 
renses med revers osmose. Det vil være høyt fokus på best mulig utnyttelse av 
ressursene. 

For luktutslipp vil mottaksområdet være et lukket område innendørs med 
undertrykk. Luft fra andre prosesser med fare for luktutslipp vil i størst mulig 
grad føres til et luktrenseanlegg. Det vil i driftsinstruksene for anlegget være 
høyt prioritert å drifte anlegget på en slik måte at luktutslipp forebygges i størst 
mulig grad, som f.eks. åpning av sluser og ventiler.  

3.8 Metoder og rensegrad på utstyr for rensing av utslipp 

Anlegget vil ha et forbehandlingsanlegg for utslipp av prosessvann til kommunalt 
nett. Hvordan type forbehandling dette blir vil avhenge av kravene til 
kommunen.  

Luft med fare for luktutslipp vil føres igjennom et luktrensetrinn. Valg at 
renseteknologi vil gjøres i detaljprosjekteringen, men det vil være stort fokus på 
å identifisere prosessavsnitt med luftutslipp og potensielt luktutslipp i designen 
av anlegget. For mer informasjon se kapittel 4 og 5. 

3.9 Tiltak for variasjon i utslippet 

Det er lite variasjon vannmengde i utslippet da det viktig for optimaliseringen av 
råtnetankene at prosessen går så jevnt som mulig. Innholdet i vannet vil kunne 
variere noe grunnet variasjon i substratsammensetningen, men råtnetankene er 
store og det vil ikke være store, plutselige svingninger i innhold.  

Det vil ikke brukes store mengder vann til vasking, og det meste av 
vaskevannet vil føres til det interne prosessvannsystemet og bli fordrøyd her. 

3.10 Andre tiltak for å forebygge eller begrense 
forurensing 

Lagring av ferdig produkt vil foregå i lukkede big-bags under tak. Mottak av 
substrater vil være innendørs. Dette bergenser risikoen for forurensning av 
overvann til et minimum. Det skal ikke være lagring av produkter utendørs som 
kan føre til forurensning av overvann. 

Råvarer og ferdige produkter fraktes i lukkede lastebiler eller på tankbiler. 
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3.11 Prosess og forventet spesifikt utslippsnivå 

Anlegget er ikke detaljprosjektert enda, så det er ikke mulig å si hva det 
spesifikke utslippsnivået vil være på nåværende tidspunkt. Detaljprosjekteringen 
vil følge standarden som er beskrevet i BREF og BAT for "Waste Treatment", 
herunder biologisk behandling for å holde utslippet til et minimum. 
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4 Utslipp til vann 

4.1 Forventede utslipp og størrelse på utslipp 

Ductor vil ikke ha noe direkteutslipp til vann med unntak av rent overvann og 

ved et evt. ulykker. Forurensende aktivitet vil foregå innendørs og i lukkede 
tanker og rør, så overvannet vil være rent. 

Prosessvann vil føres til kommunalt avløpsnett. Det anslås et utslipp på 2,7 m/t. 

4.2 Måling og beregning av utslipp 

Måling av utslipp planlegges etter forbehandling av prosessvann og før påslipp til 
kommunalt avløpsnett. Det vil installeres en prøvetaker på utløpsstrømmen som 
kan ta mengdeproporsjonale prøver.  

Det vil utarbeides et måleprogram for prøvetaking. I første omgang legges det 
opp til hyppige prøver for å kontrollere innholdet av vannet. I tillegg til 
måleprogrammet vil det kontinuerlig tas interne prøver på ulike steder i 
prosessen for overvåkning og optimalisering.  

Måleprogrammet vil analysere de verdiene som kommunen setter krav til i sin 
påslippstillatelse samt eventuelle tilleggsparametere som kreves i 
utslippstillatelsen fra Fylkesmannen. 

4.3 Opplysninger om utslipp av kjølevann 

Det vil ikke benyttes kjølevann i prosessen. 

4.4 Utslipp av evt. miljøgifter 

Det forventes ikke utslipp av miljøgifter fra prosessen. 

4.5 Sanitæravløp 

Det vil jobbe 5-6 ansatte på anlegget. Det vil være garderober med dusj, og 
muligens muligheter for vask av arbeidstøy. Anlegget vil også ha et lite 
testlaboratorie. Sanitæravløpet skal slippes til kommunalt avløp. 

4.6 Oljeholdig vann 

Det forventes ikke oljeholdig vann fra prosessen.  

Det planlegges installert to oljeavskillere på anlegget, en i forbindelse med 
renhold av transportbiler (hjulvaskeren) og en i forbindelse med verkstedet.  
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4.7 Overvann fra bedriftens område 

Overvannet fra bedriftens område vil være rent. Den største faren for søl og 
lekkasjer ligger på mottaksområdet og dette vil være lukket. Lagring av ferdig 
produkt vil være i tette beholdere. 

Hele området planlegges asfaltert på grunn av drift og vedlikehold av plassen. 
Siden området ligger rett ved fjorden planlegges det ingen fordrøyning av 
overvannet. 

Flomveier vil etableres med avrenning mot sjø. Det nedenforliggende er et 
naturområde etablert på sand fra elveavsetninger, så det forventes at grunnen 
utenfor eiendommen har god infiltrasjonsevne.  

4.8 Utslippssted for avløpsvann 

Avløpsvannet vil føres til kommunalt ledningsnett. Ductor er i dialog med 
kommunen om påslippstillatelsen og hvilke påslippskrav som vil stilles, med 
utslippet til fjorden vil bli et kommunalt ansvar. 

4.9 Resipienten og mulige konsekvenser 

Avløpsvannet fra Ductors anlegg skal føres til kommunalt avløpsnett. 
Kommunen vil være ansvarlig for dette utslippet til fjorden.  Utslipp direkte fra 
anlegget som potensielt vil kunne påvirke resipient vil kun være aktuelt dersom 
det forekommer ulykker eller andre uplanlagte hendelser ved anlegget. Dersom 
det for eksempel er tanker som lekker vil  dette kunne medføre utslipp til grunn 
og resipient. Potensielle uhell med vurdering av sannsynlighet og konsekvens er 
gjennomgått i risikovurderingen.  

Det er to resipienter i nærområdet; «Sunndalsfjorden ved Sunndalsøra» 
(VannforekomstID: 0303010901-C) og «Driva, tilløpsbekker, uregulerte fra 
Sunndalsøra til Gjøra» (VannforekomstID: 109-283-R). Ved utslipp fra anlegget i 
forbindelse med uhell er det vurdert at det kun vil være Sunndalsfjorden som vil 
motta utslipp via avrenning til grunn/grunnvann, mens elva Driva ikke vil 
påvirkes. Det er derfor kun Sunndalsfjorden som er vurdert og beskrevet 
nærmere i de videre underkapitlene. 

4.9.1 Navn på resipienten og vannområdet 
Utslipp i forbindelse med uhell vil potensielt kunne spres til vannforekomst 
«Sunndalsfjorden ved Sunndalsøra» (VannforekomstID: 0303010901-C), se 
Figur 5. Vannforekomst Sunndalsfjorden i Sunndalsøra er i vannområde Søre 
Nordmøre i vannregion Møre og Romsdal i Møre og Romsdal fylke. 
Vannregionkoordinator er Møre og Romsdal (Vann-Nett Portal, 2020). 
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Figur 5: Lokalisering av vannforekomst Sunndalsfjorden ved Sunndalsøra (0303010901-C) 
(Utklipp fra Vann-nett.no) Plassering av Ductor Biogass er markert i rødt. 

 

4.9.2 Økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten og 
utslippets påvirkning 

 

I Vann-nett er både den økologiske og kjemiske tilstanden til vannforekomst 
«Sunndalsfjorden ved Sunndalsøra» definert som «god». Miljømålet for 
økologisk tilstand nås i 2022-2027. Det er registrert et unntak for dette 
miljømålet; «§9 - Utsatt frist av tekniske årsaker». Miljømålet for kjemisk 
tilstand (miljøgifter) oppnås. 

I forbindelse med en miljøutredning for et saltkraftverk i Sunndalsøra utført av 
NIVA (NIVA rapport 6397-2012), ble det tatt prøver på lokasjoner som ligger i 
nærheten av lokasjonen til Ductor Biogass sitt anlegg (NIVA, 2012). Figur 6 
viser en oversikt over prøvepunkter i vannforekomstene ved Sunndalsøra. De to 
aktuelle prøvepunktene fra overnevnte undersøkelse er markert med rød skrift.  

Prøvestasjon H2 i NIVA-rapporten er Sunndalsøra båthavn. Alle næringssalter 
(Tot-P, PO4, Tot-N, NH4, NO2+NO3) fra prøver tatt 10. mai 2012 viser at 
konsentrasjonene er innenfor vannkvalitetsklasse I, «Meget god», for 0 meter 
dyp, mens ved 3 meters dyp er Tot-P i klasse IV, «Dårlig», mens PO4 er i klasse 
III, «Moderat» (NIVA, 2012). Prøven ved 3 meters dyp blir dermed klassifisert 
som «meget dårlig» utfra sommerkriteriene til Tot-P. Denne prøven ble dog 
merket som usikker på grunn av unøyaktig måling.  
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Figur 6: Prøvepunkter i vannforekomstene ved Sunndalsøra (utklipp fra Miljødirektoratets 
Vannmiljødatabase). 

Prøvepunkt R1, plassert mellom Hammaren og Krokshamna (se Figur 6) ble 
også analysert for tilsvarende næringssalter. Ved 0 meter dyp oppnås klasse I, 
«Meget god», for alle parametere. Ved 10 meters dyp oppnås klasse III, 
«Moderat» for Tot-P. Ved 30 meters dyp oppnås klasse V, «Meget dårlig», for 
Tot-P, mens for PO4 og Tot-N oppnås klasse II, «God» (NIVA, 2012). 

NIVA-rapporten konkluderer med at målinger av konsentrasjon av total-nitrogen 
og nitrat tyder på at vannet i overflaten på stasjon H2 (Sunndalsøra båthavn) er 
en blanding av omtrent 1:1 av vann fra elva og overflatevann fra fjorden (NIVA, 
2012). Det vurderes også som sannsynlig, utfra målingene i de to punktene H2 
og R1, at det er et utslipp lokalt i havna som gir forhøyet konsentrasjon av 
fosfor (spesielt fosfat), men også til en viss grad total-nitrogen, mens en ikke 
ser noen forskjell for nitrat og ammonium (NIVA, 2012). 

Prøvepunktene i Figur 6 markert utenfor Hydro Aluminium er sedimentprøver 
som er tatt av NIVA i forbindelse med to rapporter; NIVA-rapport OR 5941 
(Miljøgifter i sedimenter og bløtbunnsfauna) og NIVA-rapport 6305-2012 
(Revidert risikovurdering av propelloppvirvling av sedimenter ved Hydro 
Sunndals kaiområde). Begge rapportene har søkelys på miljøgifter som blant 
annet PAH, og omtales derfor ikke nærmere. Eventuelle utslipp fra Ductor 
Biogass i forbindelse med store uhell vil ikke tilføre økt forurensning av 
miljøgifter eller metaller til resipienten, da det i hovedsak er organiske 
komponenter og næringssalter som behandles i anlegget. 
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4.10 Vurdering av utslippets betydning for resipienten 

Siden Ductor skal slippe på sitt avløpsvann på kommunens avløpsnett vil videre 
påvirkning på resipienten fra avløpsvannet være et kommunalt ansvar. 
Potensielle utslipp fra Ductor sitt anlegg som går direkte til resipient vil dermed 
kun være aktuelt dersom det forekommer store lekkasjer fra tanker på området. 

Ductors biogassanlegg skal bestå av tre råtnetanker på 10 000 m³ hver, to 
tanker for forbehandlingsprosessen på 250 m³ hver og en oppsamlingstank for 
ammoniumvann på 100 m³. Et «worst case»-scenario for utslipp ved uhell kan 
være at en råtnetank blir skadet og at alt innholdet lekker ut. Utfra en anslått 
tørrstoffprosent på 7 % på innholdet i råtnetanken vil dette tilsvare 500 tonn 
tørrstoff som tilsvarer 250 tonn tørrstoff organisk stoff.  

Ved utslipp til grunnen vil substratet raskt tette infiltrasjonsevnen og 
mesteparten av substratet/bioresten vil være på overflaten og kan samles opp. 
Ved utslipp av hele volumet i råtnetanken vil det likevel kunne forekomme 
avrenning til grunn, grunnvann og deretter til fjorden. Det forventes at et mulig 
utslipp vil fortynnes mye på veien før det når fjorden. 

Et stort utslipp i forbindelse med tanklekkasje vil ha størst effekt på 
grunnvannet og nærområdet ved utslippet. Ved rask spredning og lite fortynning 
vil utslippet kunne gi merkbare effekter i strandsonen og sjøområdet nært land. 
Dette vil kunne gi en midlertidig økning i næringssalter og økning i 
oksygenforbruk som følge av nedbrytning av det organiske stoffet. Det vil også 
kunne oppstå lukt ved et slikt utslipp.  

 

   



 

 

     
 22  SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A203602-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/A203602-M-O-E-001-C01-Søknad om utslippstillatelse.DOCX 

5 Utslipp til luft 

5.1 Forventet utslipp og utslippsgrenser 

Det forventes ikke utslipp til luft utenom luktutslipp. Det kan bli noe støv fra 

tørking av biorest, men dette vil foregå innendørs og eventuelle støvproblemer 
vil tas hånd om ved bruk av posefilter eller sykloner eller tilsvarende før utslipp. 

For å forhindre utslipp av ubrent biogass fakkel vil fakkelen være utstyrt med 
pilotflamme samt automatisk tenner. 

5.2 Eventuelle variasjoner i utslipp til luft 

Det forventes ingen signifikante utslipp til luft. 

5.3 Utslippspunkter 

Det forventes ingen signifikante utslipp til luft. Eneste utslippspunkt vil bli 
ventilasjonssystemet med tilhørende luktrensetrinn. 

5.4 Utslipp av prioriterte miljøgifter 

Det er ikke forventet utslipp av prioriterte miljøgifter.  

5.5 Lukt 

Det er gjennomført en spredningsberegning for å vurdere potensialet for 
luktutslipp. For mer detaljert informasjon se lukrisikovurderingen i Vedlegg 5. 

Siden anlegget ikke er bygget har man gjennomført spredningsberegninger på 

hvilke luktmengder/flux (ouE/s) som ikke vil gi utslipp over grenseverdier for 
luktutslipp, her nærmeste nabo. Deretter er det vurdert ulike hendelser som gir 
luktutslipp er sannsynlig på anlegget i normal drift og ved ekstraordinære 
hendelser. I spredningskart angis risikoen for om utslippstillatelsen på 1 ouE/m³ 

angitt som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil tilfredsstilles. Det vil si at 
det inntil 7 timer pr måned kan forekomme merkbar lukt som varer inntil en 
time. 

Resultatet for spredningsberegningen er vist i Figur 7. Dette plottet viser 
luktrisiko ved en sitasjon der anlegget har et luktutslipp som tilsvarer det 
maksimale innenfor luktveilederens krav og som er beregnet til 2000 ou/s. Det 
foreligger ikke luktanalyser fra anlegget, men man har målt 2000 ou/s fra andre 

biogassanlegg, og verdien er akseptabel å benytte i spredningsmodell-
beregningen. Vurderingen er et worst-case scenarie og er beregnet konservativt. 
Dersom luktemisjonen viser seg å bli høyere enn 2000 ou/s, vil man kunne 
risikere økt sannsynlighet for tydelig lukt ved hendelser.  
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Dersom anlegget fungerer som planlagt og er i normal drift, vil det være liten 
sannsynlighet for at man har luktutslipp som medfører plage. Utfra 
beregningene kan det aksepteres et utslipp på i størrelsesorden 2000 ou/s for 
hendelser. Erfaring fra andre biogassanlegg ligger fra 2000-2500 ou/s når ting 
fungerer og som inkluderer normale enkelthendelser. 
 

 

Figur 7: Luktrisiko, det vil si sannsynlighet for tydelig lukt innenfor en time dersom man 
slipper ut 2000 ou/s fra anlegget uansett kilde. RØD = STOR RISIKO (> 1 
% av timene ved konstant utslipp). ORANSJE = MIDDELS TIL STOR 
RISIKO (0,5-1 %). GUL = LITEN TIL MIDDELS RISIKO (0,1-0,5 %). 
GRØNN = LITEN RISIKO (0,01-0,1 %). INGEN FARGE = SVÆRT LITEN 
RISIKO (<0,01%). 
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6 Grunnforhold 

Tomten der biogassanlegget skal bygges er ikke i bruk i dag. Grunnen består av 
elveavsetninger fra Driva (se Figur 8) og fyllmasser fra Statens vegvesen sin 

utbygning av rv. 70. Før utfyllingen gjennomførte GeoVest-Haugaland en 
grunnundersøkselse på vegne av Statens vegvesen(GeoVest-Haugaland, 
2010)(Vedlegg 6). Det ble i denne undersøkelsen ikke funnet noe som tyder på 
det befinner seg noe annet en løsmasseavsetninger fra Driva her. Dette 

kombinert med at tomten aldri har vært bebygd gjør at det ikke mistenker 
grunnforurensninger.  

 

Figur 8: Løsmassekart fra NGU sin database. Viser at grunnforholdene i området består av 
elveavsetninger. 

I grunnforurensningsdatabasen er det ikke registrert noe forurensning på 
tomten, men på nabotomten er det registrert mistanke om forurensing av PCB 
og metaller. Det skyldes en tidligere kommunal søppelfylling. Det er ikke 
mistanke om forurensning på tomten som anlegget skal bygges på, da dette kun 

gjelder nabotomten. Det vil før detaljprosjekteringen gjennomføres 
grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. 
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Figur 9: Mistanke om grunnforurensning hentet fra Grunnforurensningsdatabasen til 
Miljødirektoratet. 

 

7 Kjemikalier og substitusjon 

Det brukes svært få kjemikalier i produksjonen. Råstoffene er organiske 
næringsmidler er restprodukter etter næringsmiddelproduksjon. Av kjemikaler 
som planlegges brukt er skumdemper og noe rengjøringsmidler. Skumdemperen 
er silikonbasert. Dette anses ikke å være en potensiell fare for miljøet og det er 

ikke nødvendig med substitusjon. For mer informasjon se sikkerhetsdatabladet, 
Vedlegg 7. Det antas at det vil være behov for ca 9,6 kg/t. 

8 Støy 

Det forventes lite støy fra produksjonen. Anlegget skal bygges i et 
industriområde der det allerede er mye kjøring av lastebiler. På nabotomten 
ligger det bl.a. et transportfirma. Det forventes ikke at virksomheten vil føre til 
en vesentlig forverring av støysituasjonen i området.  

Det forventes maksimalt 15 lastebiler per dag på hverdager. Det vil ikke mottas 
biler i helgene under normale omstendigheter. For foreløpig planlagt 
kjøremønster og logistikk se situasjonsplanen, Vedlegg 2.  

Av støyende maskiner planlegges det to avvanningsmaskiner og en tørke. Disse 
vil stå innendørs og det forventes ikke støyplager forbundet til disse for 
omgivelsene. I tillegg planlegges det en biogasskjel. Det vil også være vifter 
knyttet til ventilasjon av anlegget.  
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9 Energi 

Strømforbruk dekkes ved strøm fra det ordinære strømnettet. For å dekke 
anleggets varmebehov vil det hovedsak benyttes varme fra fjernvarmeanlegget 
til Sunndal Energi. Det er i tillegg til varme fra fjernvarmenettet behov for å 
generere damp ved 140 °C. Denne dampen vil produseres av en gasskjel ved å 

brenne naturgass (LNG). Forventet energiforbruk er nærmere beskrevet i Tabell 
5. 

Tabell 5: Energibehov fra ulike kilder. 

Elektrisitet 5 400 MWh/år 

Vann (90 °C) 14 400 MWh/år 

Dampproduksjon (140 
°C) 42 200 MWh/år 

Totalt energibehov 56 500 MWh/år 

 

I detaljprosjekteringen vil det være fokus på tiltak for å gjenbruke energi, som 
bl.a. at prosessvannet vil gjenbrukes i størst mulig grad.  

  

10 Avfall 

Virksomheten produserer lite avfall da deres forretningskonsept er å omgjøre 
andres avfall til salgbare produkter. Avfall fra prosessen som ikke kan foredles 
er filtrert treaske med vann. Det forventes en avfallmengde på 13 500 tonn/år i 
våtvekt. Det vil også tas ut noe sand fra reaktorene med en syklon. Det 
forventes at man vil ta ut ca. 100 tonn sand/år. 

Det vil generes noe avfall fra ordinært kontorarbeid og laboratorieundersøkelser, 
men i små mengder. Dette avfallet vil håndteres forsvarlig. Evt. farlig avfall som 
blir lagret i påvente av levering/henting skal sikres av virksomheten. 

Det vil også lages en plan skal omfatte alternativ disponering av biorest dersom 
disponering som planlagt ikke er mulig. 
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11 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt 
forurensning 

For å forebygge hendelser som kan føre til akutt forurensning er det 
gjennomført er risikovurdering for ytre miljø, se Vedlegg 4. 
Miljørisikovurderingen peker på hvilke risikomomenter man har og hvilke tiltak 
som iverksettes i prosjekteringen. En revisjon av risikovurdering som ser 
nærmere på driftshendelser vil gjennomføres på et senere tidspunkt. De 
viktigste punktene å følge opp i beredskapsplanen blir: 

› Flomsikring 

› Eksplosjonsikring 

› Branntilløp 

 

For driftsmessige forhold skal anlegget ha et internkontrollssystem med rutiner 
og prosedyrer for å redusere utslipp under normal drift og ha en opplæring i 
tilknytning til dette. Installasjon av tekniske/ fysiske tiltak for å redusere 
risikoen skal vurderes dersom det er kritiske forhold som ikke kan kontrolleres 
gjennom internkontrollsystemet. For ulykker og andre alvorlige hendelser skal 
anlegget ha en beredskapsplan for å sikre at utslippet begrenses så langt det er 
mulig.   

Beredskapen skal hele tiden være tilpasset den miljørisikoen som 
biogassanlegget representerer. Minst en gang i året skal man øve på 
beredskapen med hensyn til akutt forurensning. 
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1 Innledning 
Ductor skal bygge et biogassanlegg på Sunndalsøra for produksjon av gjødsel og biometan, og 

kilden for produksjonen er nitrogenrikt organisk avfall som slakteriavfall fra landdyr og 

fiskeoppdrett samt husdyrgjødsel. Som en del av utslippstillatelsen må det gjennomføres en 

miljørisikovurdering for utslipp til ytre miljø. En miljørisikovurdering skal ta hensyn til alle 

forhold, tilsiktede og utilsiktede hendelser som kan gi utslipp til ytre miljø herunder luft, vann 

og grunn, og som er i konflikt med gjeldene lover, forskrifter og tillatelser. Det er her benyttet 

en risikovurderingsmetode som tar hensyn til risiko og sårbarhet (ROS). Forhold som er vurdert 

i denne rapporten er utslipp til vann via kommunalt avløp og overvann, utslipp til luft (ikke 

lukt), grunn og avfallshåndtering. Luktutslipp er vurdert i en egen rapport. Andre forhold som 

støy, trafikk og sikkerhet mht. gass og eksplosjonsfare vil vurderes på et senere stadium før 

anlegget bygges. 

Som et resultat av risikovurderingen har man vurdert og foreslått tiltak for å redusere risiko 

som er identifisert. Normalt vil disse tiltakene være innenfor disse kategoriene:  

› Utvikle og oppdatere internkontrollsystem  

› Opplæringstiltak  

› Installasjon av tekniske/fysiske tiltak  

› Etablere beredskapsplan  
 

Hendelser kan være planlagte, uplanlagte eller ulykker. For driftsmessige forhold skal anlegget 

ha et internkontrollssystem med rutiner og prosedyrer for å redusere utslipp under normal 

drift og ha en opplæring i tilknytning til dette. Installasjon av tekniske/ fysiske tiltak for å 

redusere risikoen skal vurderes dersom det er kritiske forhold som ikke kan kontrolleres 

gjennom internkontrollsystemet. For ulykker og andre alvorlige hendelser skal anlegget ha en 

beredskapsplan for å sikre at utslippet begrenses så langt det er mulig.   

Arbeidet har vært gjennomført av Marlene Wilhelmine Jensen, Ingrid Krogrud Andreassen og 

Line Diana Blytt fra COWI i samarbeid med Ductor Biogass. 

Det har vært gjennomført møter og workshop for å avklare risikoforhold, men siden anlegget 

ikke er bygget ennå blir denne risikovurderingen ut fra planlagt drift, kapasitet og forventet 

avfallstyper og mengder. Tabellen for risikoanalysen er vist i vedlegg 1 i rapporten. 
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2 Rammebetingelser 
Rammebetingelsen for en miljørisikovurdering er gitt av utslippstillatelsen og lover 
(forurensingsloven) og forskrifter som berører ytre miljø, spesielt forurensingsforskriften, 
avfallsforskriften, forskrift om varsling av akutt forurensning mv. og internkontrollforskrifta. Det 
er ennå ikke søkt utslippstillatelse og denne rapporten vil danne grunnlag for denne søknaden. 
Normalt vil en utslippstillatelse sette vilkår for lovlig utslipp. Forhold som angår sikkerhet (eks. 
brann, eksplosjonsfare, personsikkerhet) er vanligvis ikke en del av miljørisikovurderingen, men 
hendelser som er knyttet til brannfarlig/eksplosive gasser kan påvirke ytre miljø og er derfor 
tatt med som hendelser i denne vurderingen.  
 

Tabell 1: Vanlige vilkår i en utslippstillatelse fra Fylkesmannen, teksten under er kun et tenkt utfall. Lukt og 
støy vil ikke gås inn på i denne rapporten. 

Punkter i 

tillatelsen 

Krav 

Mottak av 

avfall 

Mottakskontroll, loggføring av mengde, leverandør og type 

avfall. Etabler stikkprøvekontroll av mottatt avfall. 

Anleggskrav Ventilert bygg med undertrykk, fast dekke, utstyr for renhold 

av utstyr og kjøretøy ved behov, tilstrekkelig dimensjonerte 

tanker og lager. Etablere system og rutiner for vedlikehold. 

Utslipp til 

luft 

Avtrekksluften skal renses. Dette gjelder utslipp av 

ventilasjonsluft via avkast. Diffuse utslipp fra 

produksjonsprosesser er en del av tillatelsen for utslipp til luft. 

Utslipp til 

vann – avløp 

Prosessvann fra anlegget skal i størst mulig grad gjenvinnes 

og brukes i prosessen, men det vil være behov for håndtering 

av overskudd fra prosessen samt vaskevann. Virksomheten 

har fått bekreftet at de kan slippe på avløpsvann fra 

prosessen til kommunens avløpsnett, og er i dialog med 

kommunen om vilkårene i påslippstillatelsen.  

Sanitæravløp skal også slippes på offentlig avløpsnett. 

Utslipp til 

vann - 

overvann 

Avrenning av overflatevann fra utearealer skal håndteres slik 

at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet. 

Grunn-

forurensning 

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke skjer utslipp 

til grunnen som kan føre til nevneverdige skader eller ulemper 

for miljøet. Plikter å ha oversikt over mulig forurenset grunn 

som finnes på bedriftens område. Det samme gjelder faren for 

spredning, og vurdere om det er behov for undersøkelser og 

tiltak. 

Kjemikalier Ved bruk av kjemikalier som kan medføre fare for 

forurensning, skal virksomheten dokumentere at den har 

foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og 

miljøegenskaper. Den skal ha et dokumentert system for 

substitusjon av kjemikalier. 

Energi-

forbruk 

Energistyringssystem basert på norsk standard for 

energiledelse og inngå i kommunens internkontroll. Det skal 

årlig rapporteres om spesifikt energiforbruk. 
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Avfalls-

håndtering/ 

farlig avfall 

Det er plikt til å sørge for at alt avfall, også farlig avfall, blir 

håndtert i samsvar med gjeldende regler (Forskrift om 

gjenvinning og behandling av avfall). Farlig avfall som blir 

lagret i påvente av levering/henting skal kommunen sikre, slik 

at lageret ikke fører til avrenning til grunn, overflatevann eller 

avløpsnett. Lageret skal også sikres mot avdamping av 

forurensning til luft samt mot uvedkommende. 

Håndtering 

av biorest 

Plan for handtering av bioresten etter utråtning og avvanning 

herunder lagringsbehov (tid og mengde). Behandling og 

kvalitet skal være i samsvar med gjødselvareforskrift og 

forskrift om animalske biprodukter ved behandling av 

biprodukter. Mellomlagring av biorest er ikke lov og bioresten 

må kjøres til godkjent anlegg for dette. 

Alternativ 

avfalls-

disponering 

Plan for alternativ disponering av avfall ved planlagt og ikke 

planlagt driftsstans. Planen skal også omfatte alternativ 

disponering av biorest dersom brukt som planlagt, ikke er 

mulig. 

Faklet gass Det skal årlig rapporteres mengde faklet gass 

Interkontroll-

system 

Etablere internkontroll iht. forskrift om systematisk helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften). Det er plikt til å ha oversikt over 
alle aktiviteter som kan føre til forurensning og kunne gjøre 
greie for risikoforholdene. Det skal utarbeides nødvendige 

prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold og kontroll av 
anlegget. Det skal også utarbeides prosedyrer som sikrer 
nødvendig opplæring av personale. 
 

Etablere måleprogram som er basert på en grundig 

kartlegging av utslippene og variasjonene i utslippene når 

råstoffene endres. Programmet skal ha et omfang som sikrer 

at resultatene gjenspeiler de faktiske utslippene. 

Miljørisiko-

vurdering 

Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og den skal omfatte 

alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt 

forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på 

eller utenfor området til virksomheten. Ved endringer i 

produksjonsforholdene skal den oppdateres. 

Beredskaps-

plan - 

akuttutslipp 

Beredskapen skal hele tiden være tilpasset den miljørisikoen 

som biogassanlegget representerer. Minst en gang i året skal 

man øve på beredskapen mot akutt forurensning. 

Varsling av 

akuttutslipp 

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal 

varsles. Det skal også, så snart som mulig, varsle 

Fylkesmannen i slike tilfelle jf. forskrift om varsling av akutt 

forurensning eller fare for akutt forurensning 
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3 Metodebeskrivelse 
Denne risikovurderingen er prosessorientert hvor hendelsene er gruppert. Det vil si alle 

hendelser er gruppert sammen og vurdert med hensyn til risiko for utslipp til miljø for ulike 

prosessavsnitt. Tabell 2 viser hvilke grupper som er benyttet i denne risikovurderingen. 

Tabell 2: Grupper for ulike kategorier som vurderes i risikovurderingen. 

Gruppe Merknader 

Store ulykker  Førende for analysen, mht. beredskapsoppfølging 

Naturhendelser/ 

klima 

Ras, flom, storflom, ekstremvær, havnivåstigning 

Infrastruktur Strøm, IKT-systemer, bygning, maskiner 

Støtteprosesser Personell, kompetanse, alarmer, oppfølging av anlegget, 

avfall  

 

Metodikken er beskrevet i Norsk Standard «Krav til risikovurderinger» (NS 5814:2008) og Norsk 

Vanns rapport «Avløpsanlegg - Risikovurdering for ytre miljø» (197/2013). Kriteriene for 

vurdering av miljørisiko er hentet fra Norsk Vann rapport 197/2013 «Avløpsanlegg – 

Risikovurdering for ytre miljø». Luktrisikovurdering er gjennomført som eget dokument da dette 

krever egen tilnærming med spredningsanalyse.  

En risikovurdering er delt inn i tre faser: planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering med 

tiltaksplaner. Risikoanalysen er basert på risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) som metode. 

Risikoakseptkriteriene er gruppert inn i høy, middels og lav risiko.  

Ved å bruke en risikomatrise kvantifiseres risiko ved å multiplisere sannsynlighet med 

konsekvens for ulike hendelser som har betydning for ytre miljø. Ulike hendelser vil få ulike 

konsekvenser, og sannsynligheten og konsekvens vil vurderes på en skala. I 

miljørisikovurderinger vil man vanligvis benytte ulike skalaer for sannsynlighet og konsekvens 

fordi kunnskapen og erfaringen ikke alltid er tilstrekkelig for å kunne gjøre en fininndeling for 

alle typer risikoer. En risikovurdering er et levende dokument og skal oppdateres med faste 

mellomrom. Det vil mest sannsynlig være en annen miljørisiko i en oppstartsfase enn i en 

normal driftssituasjon, og årsaken til at man må oppdatere miljørisikoen vil være endringer i 

både type hendelser og sannsynligheter når man kommer i en normal driftssituasjon. 
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3.1 Sannsynlighetsklasser 
I en miljøvurdering er det vanlig å benytte en risikomatrise fra mellom 3 og 5 

sannsynlighetsklasser for utslipp til ytre miljø eller brudd på utslippstillatelsen. Denne analysen 

er gjennomført for 4 sannsynlighetsklasser, se Tabell 3. 

Tabell 3: Sannsynlighetsklasser og kriterier benyttet i ROS-analysen. 

Klasse Sannsynlighet Kriterier/beskrivelse 

1 Svært lite 
sannsynlig 

Hendelsen er ukjent i bransjen, men kan 
ikke helt utelukkes 

› Hendelsen inntreffer sjeldnere enn 

hvert 10.-30. år (levetid 

prosessanlegg 30 år, anleggsdeler 

hvert 10 år) 

2 Lite sannsynlig › Det er kjent i bransjen at hendelsen 

kan oppstå, men forholdsvis få kjente 

tilfeller 

› Hendelsen oppstår ca. 1 gang hvert 2-

10 år 

3 Middels 
sannsynlig 

› Forekommer årlig i bransjen og 

anleggene har selv opplevd hendelsen 

eller hendelsen har nesten inntruffet 

› Hendelsen inntreffer ca. en gang hvert 

1-2 år  

4 Høy/svært 

sannsynlig 
› Det er en kjent hendelse i bransjen 

› Hendelsen inntreffer 1 gang per år 

eller oftere 

 

Sannsynlighet for at en gitt hendelse skal finne sted bør kvantifiseres, men siden anlegget ikke 

er bygget, finnes lite erfaringstall knyttet til utslipp til ytre miljø fra anlegget fra 

driftssituasjoner. For hendelser der man ikke har erfaringstall for hvor ofte hendelsene har 

forekommet, er det gjort en skjønnsmessig vurdering. Vurderingen av sannsynlighet er derfor 

basert på erfaringer i bransjen og driftserfaring fra andre tilsvarende anlegg. 

3.2 Konsekvensklasser 
Konsekvensklassene vurderes ut fra mulige virkninger av hendelsene. På samme måte som for 

sannsynlighetsklasser kan man operere med konsekvenstall fra mellom 3 og 5. I denne 

analysen er det valgt 4 klasser, se Tabell 4. 

Hovedfokus i denne miljørisikovurderingen er store ulykker og hendelser med utslipp til ytre 

miljø, men relevante hendelser for liv og helse er også vurdert på overordnet nivå. Det vil være 

behov for en egen risikovurdering som tar for seg HMS knyttet til normal arbeidssituasjon og 

drift før igangkjøring av anlegget. 

Eksempler på skadelig påvirkning på miljø som kan variere i alvorlighetsgrad er økt tilførsel av 

lett nedbrytbart organisk stoff (KOF, BOF) og/eller næringssalter. Utslipp av miljøgifter 

(organiske miljøgifter, tungmetaller) er ikke aktuelle for denne virksomheten da de ikke har 

slike stoffer i slike konsentrasjoner eller mengder at de utgjøre en miljøfare.  
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Tabell 4: Konsekvens og kriterier benyttet i denne ROS-analysen. 

Klasse Konsekvens Kriterier/beskrivelse 

Ytremiljø (K-M): Miljøkonsekvenser i 

resipienter som grunn, luft (ikke 

lukt), overvann og utslipp til 

kommunalt nett  

pga. utslipp av forurenset vann, 

kjemikaliespill, slam eller andre 

negative forhold på miljø 

K-H: Konsekvenser 

som gir fare for liv og 

helse til 

personell/personer 

knyttet til uønskede 

hendelser 

1 Liten/ 

ubetydelig 

konsekvens 

Ingen eller ubetydelig miljøskade Ubetydelig 

personskade uten 

fravær 

2 Middels/ 

betydelig 

konsekvens 

Skade/negativ påvirkning med 

effekter ved utslippsområde, 

restitusjonstid < 1år  

Mindre alvorlig 

personskade med 

fravær 

3 Stor 

konsekvens/ 

alvorlig 

Skade/negativ påvirkning med 

effekter ved utslippsområde, 

restitusjonstid mellom 1 og 5 år 

Alvorlig personskade 

med fravær 

4 Svært 

alvorlig 

konsekvens  

Varig skade/negativ påvirkning med 

effekter ved utslippsområde, 

restitusjonstid mer enn 5 år  

Dødsfall/meget 

alvorlig personskade 

med varig men 

3.2.1 Risikoakseptkriterier og risikomatrise 
For utslipp til miljø benyttes en 4*4 matrise. Risikomatrisen angir konsekvensen av en uønsket 

hendelse for det ytre miljø, og vil være et verktøy for å identifisere kritiske punkter og 

prosesser i anlegget, samt å kartlegge hvor det bør settes i verk tiltak. I en risikomatrise 

systematiseres alle kartlagte forhold. Risiko beregnes ved å multiplisere sannsynlighet og 

konsekvens og risikoproduktene deles inn i tre vekttall; lav, middels og høy risiko, som er å 

anse som risikoakseptkriterier, se Tabell 5 og Tabell 6. 

Utslipp til ytre miljø: 
Høy: Risikoprodukt mellom 10-16, risikoreduserende tiltak må iverksettes 
Middels: Risikoprodukt mellom 5-9, risikoreduserende tiltak bør vurderes 
Lav: Risikoprodukt mellom 1-4, risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig 
 

Tabell 5: Risikoakseptkriterier; lav, middels og høy risiko. 

LAV RISIKO MIDDELS RISIKO HØY RISIKO 
Aksepteres 
(eventuelt 
risikoreduserende 
tiltak) 

Risikoen er tolerabel, 
men 
risikoreduserende 
tiltak må vurderes 

Ikke akseptabelt. Alle 
hendelser/prosesser 
må vurderes med 
hensyn til 
risikoreduserende 
tiltak 
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Rødt og gult område (høy risiko og middels risiko) vil være områder som må styres gjennom 
internkontrollen gjennom rutiner, prosedyrer og beredskapsplaner eventuelt sette i verk fysiske 
tiltak. Man skal gjennomføre beredskapsøvelser som berører høyrisikoområdene. Områder med 
lav risiko vil vanligvis styres i kvalitetssystemet av andre hensyn som for eksempel 
driftsstabilitet, økonomi og trivsel på arbeidsplassen. Hendelser som skjer ofte, men som ikke 
gir noen konsekvens bør ha fokus da dette kan føre til hendelser som igjen gir større 
konsekvenser. Det er god rutine å redusere alle uønskede hendelser til et minimum. Selv om 
sannsynligheten er svært lav skal man vurdere tiltak dersom konsekvensen er svært alvorlig.  
 

Tabell 6: Risikomatrise 

Sannsynlighet 
Konsekvens 

Ubetydelig/
Ufarlig 

Mindre 
alvorlig Alvorlig 

Svært 
alvorlig 

Stor 4 (41) 8 (42) 12 (43) 16 (44) 

Sannsynlig 3 (31) 6 (32) 9 (33) 12 (34) 

Moderat 
Sannsynlig 2 (21) 4 (22) 6 (23) 8 (24) 

Lite sannsynlig 1 (11) 2 (12) 3 (13) 4 (14) 
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4 Anleggsbeskrivelse 
Anlegget består i korte trekk av fire prosesstrinn:  

1 Mottak, tankanlegg, forbehandling (hygieniseringstrinn), Ductor-reaktor for 

ammoniumfjerning og lager med ammoniumvann. 

2 Utråtning i bioreaktorer og avvanningsanlegg for biorest. 

3 Gasshåndtering: Oppgraderingsanlegg, gassklokke, og fakkel. 

Anlegget skal ligge på Sunndalsøra Euref89 UTM33, 6965593N -169610Ø. 

 

Figur 1 Plassering av biogassanlegg i Sunndalsøra, kilder: Norge i Bilder og Statens kartverk 

Anlegget består av tanker/buffertanker for oppbevaring av innkommet substrat. Lossing skjer i 

et lukket system med pumper gjennom rør og slange (flens). Videre består anlegget av en 

Ductor-reaktortank og en tank for ammoniumgjenvinning og råtnetanker. Fra lagertankene går 

substrat videre til buffertanken som er utstyrt med omrøring for å sikre at ikke tynger partikler i 

substratet sedimenterer og ikke blir med videre i prosessen. Stabilisert substrat fra råtnetanken 

går videre til en avvanningsenhet og tørking. Bioresten skal omsettes som gjødsel. Bioresten vil 

være stabil med hensyn til lukt.  

Det er planlagt å ta imot fiskeslam, husdyrgjødsel, slakteriavfall (bløtt avfall som mage og 

tarminnhold) og ensilert dødfisk. 

Biogassen samles opp i luftrommet i reaktoren og føres over til en gassklokke. Fra gassklokken 

vil gassen oppgraderes til ren biometan. Gassen som ikke oppgraderes vil fakles av i en fakkel 

som styres av trykket i gassklokken. Det vil være viktig at fakkel er riktig dimensjonert dersom 

trykket plutselig øker. 
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Biogassen samles opp i luftrommet i reaktoren og føres over til en gassklokke. Fra denne 

gassklokken vil gassen oppgraderes til ren biometan. Gassen som ikke oppgraderes vil fakles av 

i en fakkel som styres av trykket i gassklokken. Det vil være viktig at fakkel er riktig 

dimensjonert dersom trykket plutselig øker.  

4.1 Utslippspunkter 
Anlegget har potensielle utslippspunkter knyttet til utslipp til luft fra flere anleggsdeler, og dette 

vil hensyntas ved prosjektering av anlegget. 

Det er ikke overtrykk i bioreaktorene og derfor er selve reaktoren ingen kilde for utslipp av 

lukt/gass. Utslipp av rå biogass med 60% metan kan gi eksplosiv atmosfære, men vil tynnes 

raskt ut dersom det er fri tilgang til luft. Ved svikt i biogassfakkel og stans i oppgradering vil 

man måtte lufte biogassen ubrent via f.eks. sikkerhetsventiler eller kaldfakkel. Dette er ikke 

uvanlig i nødsituasjoner ved biogassanlegg. 

Det er ingen utslippspunkter som vil gi utslipp til vann med unntak av overvann fra anleggets 

uteareal og tak som vil dreneres lokalt og deretter gå til sjø. Anlegget vil ha utslipp til 

avløpsnettet for vann som ikke defineres som overvann.    

4.2 Utslippspunkter knyttet til avløp 
Sanitært avløpsvann går til kommunalt nett. Det er planlagt to oljeutskillere på biogassanlegget. 

Den ene plasseres på det planlagte verkstedet hvor det er fare for utslipp av spillolje og en på 

vaskeplass/hjulvasker for kjøretøy som bringer substrater.  

Avvannet biorest (pellets) lagres i lukkete sekker med overdekking. Det er ikke planlagt bruk av 

avvanningskjemikalier.  

Rejektvann etter avvanning og andre overflødige væskefraksjoner fra prosessen skal i størst 

mulig grad gjenbrukes i prosessen som spedevann. Dette inkluderer også vaskevann fra 

vask/vedlikehold av mottaksområdet. Det vil likevel være behov for håndtering av noe 

overskuddsvann. Virksomheten har fått bekreftet at de kan slippe på avløpsvann fra prosessen 

til kommunens avløpsnett, og er i dialog med kommunen om vilkårene i påslippstillatelsen.  

4.3 Utslippspunkter knyttet til grunn 
Anlegget, inkludert hele mottaksområdet, er lukket. Mottaksområdet bygges inn i et bygg med 

sluser og ventilasjon med undertrykk. Mottak av substrat foregår ulikt for ulikt råstoff. 

Fiskeensilasje pumpes inn i lagertanker fra båt på fra kaianlegg eller pumpes inn til tanker fra 

tankbiler. Noe fiskeslam og slakteriavfall vil også leveres fra tankbiler og pumpes. Overføringen 

til tanker vil foregå innendørs. Hønsegjødsel og tørt fiskeslam vil leveres i containere og dumpes 

i innendørs tippkum. Kummen vil ha lokk som er lukket til vanlig. Det er kun planlagt mottak av 

substrater i normal arbeidstid. Ved påfylling kan det skje lekkasjer. Dersom flytende substrat 

havner utenfor innendørs mottaksområdet vil dette potensielt kunne havne i grunnen og i sjø 

dersom dette oppstår i forbindelse med kraftig regnvær og da dette vil renne av den asfaltert 

flaten.  
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Dersom det oppstår sprekkdannelser og brudd på tanker, bioreaktorer og buffertanker, vil dette 

kunne gå til grunn og sjø. De største tankene er på 10 000 m³, og da vil like store mengder 

biorest/substrat renne ut hvis det oppstår lekkasje i bunn av tanken. Dersom dette inntreffer vil 

utslippet kunne tilsvare en forurensning på ca. 250 tonn organisk stoff (mengder avhengig av 

TS og organisk innhold i substrat/bioresten). Dersom alt renner ut i grunnen, vil substratet 

raskt tette infiltrasjonsevnen og mesteparten av substratet/ bioresten vil være på overflaten og 

kunne samles opp. Hele området skal asfalteres, noe som også reduserer eventuell avrenning til 

grunnen. 

Andre hendelser der man kan få utslipp til sjø eller grunnen er hvis det er havari på tankbil, 

lastebil eller båt med substrat. Med hensyn til forurensing er denne mengden uansett begrenset 

i forhold til hvis en hel tank skulle springe lekk. Fare for overfylling av tank vil varsles ved 

nivåstyring og alarm.  

4.4 Utslippspunkter knyttet til overvann 
Anlegget mottar flytende substrat som fiskeensilasje, noe fiskeslam og slakteriavfall som 

pumpes til tanker, mens tørt substrat som hønsegjødsel og tørt fiskeslam vil leveres i 

kontainere og dumpes i tippkum. All substrattilførsel skjer innendørs i lukket system. Ved 

påfylling kan det skje lekkasjer. Dersom dette ikke oppdages kan biorest eller annet flytende 

substrat havne utenfor anlegget og havne i overvannsnettet. Det er svært liten sannsynlighet 

for at større mengder substrat vil renne ned i overvannsnettet. Dersom dette likevel skulle skje, 

vil man få utslipp til sjø uten rensing. Hendelser der man kan få utslipp av flytende substrat ved 

mottak er risikovurdert med konsekvens for forurensing av sjø. 

4.5 Utslipp til luft (ikke lukt) 
Dersom man ser på utslipp til luft som ikke angår luktforurensing, er det utslipp av klimagassen 

metan som er det mest kritiske. Metan er en mer kritisk klimagass enn CO₂ per enhet, ved at 

den har 25 ganger så stor klimapåvirkning, og 34 ganger så stor hvis vi tar med indirekte 

effekter gjennom påvirkning på atmosfære. Ubrent biogass inneholder ca. 60% Nm³ CH4. 

Utslipp av ubrent metan fra fakkel på biogasstankene vil føre til utslipp av metan. Dersom 

oppgraderingsanlegget ikke er i bruk kan ubrent biogass i forbindelse med opptenning av fakkel 

forekomme, men det er lite sannsynlig dersom man velger å installere en pilotflamme. Det bør 

loggføres dersom man har av utslipp for ubrent biogass. 

4.6 Avfallshåndtering 
Anlegget vil skape avfall som skal håndteres forsvarlig. Ved siden av normalt kontoravfall vil det 

være noe farlig avfall m batterier, lysstoffrør, og emballasje som har inneholdt 

desinfeksjonsvæske/såper fra rengjøring og malingrester fra vedlikeholdsarbeider mm.  

Malingrester må oppbevares i eget skap og brukte lysstoffrør oppbevares samlet i eget rom. Det 

skal etableres et eget driftslaboratorium i forbindelse med mottaksområdet, og man må påse at 

farlige kjemikalier lagres forsvarlig her. Det er ikke planlagt bruk eller oppbevaring av farlige 

kjemikalier på anlegget. 
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Det skal brukes treaske som råstoff for pH heving, og avvannet treaske etter bruk skal 

håndteres som avfall og gå til godkjent mottak.   

4.7 Bioresthåndtering/produkthåndtering 
På anlegget produseres det to produkter i tillegg til biogass. Det er fast biorest som pellets og 

ammoniumvann som er flytende gjødsel rikt på nitrogen. 

Både bioresten og ammoniumvannet skal håndteres og hentes av entreprenør med bil på 

anlegget. Bioresten vil være hygienisert og ha kvalitet mht. tungmetaller og miljøgifter som 

tilfredsstiller kravene i animaliebiproduktforskriften og gjødselvareforskriften slik at det kan 

benyttes som en ressurs (gjødsel). Dette forutsetter en mottakskontroll som skal sikre at 

leverandører er kjent med hva de kan levere og at substrater ikke er forurenset/kontaminert av 

tungmetaller eller miljøgifter. Bioresten vil bli levert løpende og skal ikke mellomlagres på 

anlegget utover det som behandles til enhver tid. 
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5 Kartlegging av hendelser og kritiske punkter 
For å redusere antall uønskede hendelser og omfanget av disse, er det viktig å avdekke hvilke 
faktorer som potensielt kan føre til at slike hendelser oppstår. Dette gjelder ulike former for 
uhell, ulykker, driftsproblemer og driftsstans, som i siste instans kan forårsake akuttutslipp eller 
at utslippstillatelsen ikke overholdes. Hovedfokuset i denne rapporten er utslipp til ytre miljø, og 
omfatter følgende: 

Livsvilkårene for organismer som lever i utslippsområdet forringes pga. tilførsel av stoffer 

som kan være akutt eller kronisk giftige, forårsake oksygensvinn, øke eutrofiering eller føre 

til nedslamming i utslippsområdet 

Hendelser som kan medføre utslipp til ytre miljø som kan skje ved anlegget er identifisert og 
vurdert. Hendelsene som anses som relevante for Ductors biogassanlegg og kan knyttes til 
brudd på utslippstillatelsen eller gir risiko for ytre miljø er delt inn i 8 kategorier: Ulykke, 
naturhendelser/klima, infrastruktur, støtteprosesser, utslipp vann, utslipp avløp, utslipp grunn 
og avfall. 
 
Hendelser under disse kategoriene er identifisert med ID med referanse i ROS analysen. Selve 
analysen er i Vedlegg 1 i denne rapporten.  
 
Ulykke 

› 1 Trafikkulykke  

› 2 Lekkasje/brekkasje (grunnforurensning/ukontrollert utslipp til grunn) 

› 3 Tankbrekkasje 

› 4 Brann og branntilløp (lite omfang) 

› 5 Brann og branntilløp (stort omfang) 

› 6 Eksplosjon og brann i tilknytning til gassanlegg 

Naturhendelser  

› 7 Stormflo, bølger 

› 8 Urban flom, elv 

› 9 Lynnedslag 

› 10 Sterk vind 

› 11 Skred 

› 12 Miljøkonsekvenser for lakseelv 

Infrastruktur  

› 13 Svikt i ytre barriere (sikring av området) 

› 14 Strømbrudd, dager 

› 15 Strømbrudd, timer 

› 16 Strømblink 

› 17 Svikt i vannforsyningen 

› 18 Manglende dokumentasjon på kvalitet og mengder av biorest, rejektvann og 

gassproduksjon 

› 19 Svikt i ventilasjonssystem 

› 20 Havari/svikt i anleggsdeler, eks pumper, skruer, varmeveksler, avvanning 

› 21 Skumming i reaktor 

› 22 Svikt i tenning av fakkel 

› 23 Svikt i oppgraderingsanlegg 

Avfall 
› 24 Feil oppbevaring av kjemikalier 

› 25 Feil sluttdisponering av avfall 
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5.1 Miljørisikovurdering (utslipp til avløp, luft, grunn, 
overvann og avfall) 

 

Interne prosesser er aktiviteter på anlegget som ikke berører biogassprosessen direkte, men 
som er knyttet til organisasjon, logistikk og aktiviteter som kan gi risiko for utslipp til miljø. I 
Tabell 7 er det dokumentert og vurdert kritiske områder på anlegget som kan medføre utslipp 
eller brudd på tillatelsen. Kritiske punkter er ikke det samme som «hendelser» men gjelder 

forhold eller aktiviteter som f.eks. oppbevaring av kjemikalier, håndtering av avfall, behandling 
av substrat, omsetting av biorest og kommunikasjon som kan være rotårsaker knyttet til 
utilsiktet utslipp. Siden anlegget ikke er bygget baseres vurderingen på planlagte aktiviteter.  
 

Tabell 7: Kritiske punkter/områder og aktiviteter som kan forårsake utslipp fra avfall og oppbevaring av 
kjemikalier, og aktiviteter som kan forårsake uønskede hendelser i tilknytning til drift herunder 
mottak / omsetting av substrat / biorest  

Kritiske 
punkter 

Tiltak for å redusere 
forurensningen 

Kommentar på bakgrunn 
av intervju og befaring 

Oversikt over 
kjemikalier på 
anlegget 

Det er planlagt oppbevaring av 
skumdempemiddel og eventuelle 
rengjøringskjemikalier. Dette skal 
være lagret i original emballasje 

med riktig fareklassemerking.  

Det er viktig å ha oversikt 
over hvor kjemikalier er 
oppbevart.  

Oljespill fra 
kjøretøy 

Det er planlagt vaskeplass på 
anlegget og derfor egen 
oljeutskiller.  

To nedgravde oljeutskillere, i 
forbindelse med verksted og 
vaskeplass.  

Forurenset 
grunn 

Biorest fra råtnetanker kan renne 
ut ved lekkasje, det er asfaltert 
areal men noe kan renne ned i 
grunnen utenfor anlegget. 
Grunnen vil sannsynligvis 
gjentettes og lite vil trenge inn ved 
større utslipp av biorest.  
Det skal etableres kjøreveier som 
hinder påkjørsler og uønskede 
hendelser som medfører søl.  
Mottaksområdet er innendørs. 

Anlegget er lokalisert nær sjø 
og flytende forurensing/søl vil 
kunne havne i sjøen, men 
dette er lite sannsynlig 

Overvanns-
håndtering 

Ved søl eller annet uhell ved at 
substrat/biorest havner utenfor 
anlegget vil dette gå i 
overvannssystemet til sjø 

Mottak foregår innendørs, og 
det er dermed mulig å 
begrense utslipp ved å hindre 
at det når overvannsnettet.  

Håndtering av 
avfall og farlig 
avfall 

Ha tydelige skilt og merking der 
hvor avfall hensettes slik at de blir 
sortert og avhendet på riktig måte.  
Identifisere typiske farlig avfall 
som oppstår og gjøre dette kjent 
blant de ansatte. Herunder:  
 Sparepærer/lysstoffrør, 
 Elektriske artikler 
 Batterier 
 Kjemikalierester /olje  
 Malingrester 

Riktig håndtering og lagring 
av avfall må gjøres 
tilstrekkelig kjent på 
biogassanlegget 
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Kritiske 

punkter 

Tiltak for å redusere 

forurensningen 

Kommentar på bakgrunn 

av intervju og befaring 

Dårlig 
kommunikasjon 
mellom 
brannvernetat 

og 
biogassanlegget 

Det bør utarbeides en 
kommunikasjonsplan mellom 
biogassanlegget og 
beredskapsetater i kommunen  

Ductor har allerede 
kommunikasjon med 
beredskapsetatene i 
kommunen men dette må 

holdes vedlike i en 
driftsituasjon  

Biorest som 
ikke 
tilfredsstiller 
krav i 
gjødselvare-
forskriften og 
biprodukts-
forskriften 

Holde oversikt over type substrat 
og iverksette tiltak for å ikke få 
«usikker/ulovlig» biorest inn på 
anlegget. 
 
Løpende overvåkning av 
pasteuriseringsenheten med 
temperatur og minimum 70 °C og 
60 minutter eksponeringstid. Det 
bør lages avtale med entreprenør 
om løsning for avhending av 
biorest som ikke overholder 
gjødselvareforskriften dersom det 
ikke kan kjøres inn i anlegget på 
nytt 

Mottakskontroll og følgesedler  
 
Biorest skal ikke lagres på 
området og må ha løsning for 
avhending fra anlegget 
uansett kvalitet 
 
Prøvetaking av hygienisert 
biorest regelmessig for 
tungmetaller og 
hygieneparameterne e. coli 
og salmonella   

Overfylte lager 

med substrat 
på anlegget  

Stopp av leveranse God kapasitet fordelt på 

mange reaktorer   

Avvanning av 
biorest svikter  
 

Anlegget har kapasitet til lagring 
av all biorest som produseres  

Dårlig avvannet biorest gir 
dårlig lagringsegenskaper, 
men vil ikke være et problem 

for anleggets 
utslippssituasjon. Kan gi 
problemer ved omsetting pga. 
utfordringer med transport 

Biorest blir ikke 
omsatt (dvs. 
levert til endelig 
disponering) 

Avtale med entreprenør om 
disponering og utkjøring av biorest 
fra anlegget. Bruk av biorest er en 
del av Ductors fremste målsetting 
med anlegget og har stort 
nettverk 
 

Biorest er i råtnetanker før 
avvanning. Svikt ved henting 
av biorest kan gi drifts-
utfordringer.  
Backup-løsning foreligger og 
avtaler skal inngås. 

Biorest oppnår 
ikke 
tilstrekkelig 

hygienisering 
som kan gi 
produksjon av 
avfall  

Stoppe leveranse og kunne 
behandle to ganger. 
Energibehovet dekkes ved bruk av 

varmt vann fra eget anlegget og 
de har egen kjel for backup.  
Anlegget har tilstrekkelig 
kapasitet.  

Anlegget er i en tidlig fase og 
detaljer rundt dette er ikke 
planlagt  
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Kritiske 

punkter 

Tiltak for å redusere 

forurensningen 

Kommentar på bakgrunn 

av intervju og befaring 

For høye 
konsentrasjoner 
av «gifter» som 
stopper 

prosessen. 
Biogassanlegget 
fungerer og gir 
ustabil biorest 

Kun biler med egen avtale kan 
levere til anlegget. Buffertanker vil 
kunne regulere blandingsforhold 
slik at variasjonen holdes lav.   

Anlegget er i en tidlig fase og 
detaljer rundt dette er ikke 
planlagt. Erfaring fra 
tilsvarende anlegg tilsier at 

råstoffene vil fungerer i 
biogassanlegget  

Redusert 
avvanningen og 
tørkingen  

Det må utarbeides en backup 
løsning for bruk og omsetting av 
mer våte gjødselprodukter.  
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6 Konklusjon 
Tabell 8 viser en visualisering av risikobildet for utslipp til ytre miljø. For miljørisikovurderingen 

viser vurderingen lav til middels risiko. 

Tabell 8: Visualisering av risikobildet for utslipp til ytre miljø. 

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Liten/ 
ubetydelig 

konsekvens 

Middels/ 
betydelig 

konsekvens 

Stor 
konsekvens/ 

alvorlig 

Svært 
alvorlig 

konsekvens 
Høy/svært 
sannsynlig 21, 22 20   

Middels 
sannsynlig 

9, 16 4 19  

Lite sannsynlig 15, 17 7, 8, 23 2, 5, 10,13  

Svært lite 
sannsynlig 

14, 18, 25 12, 24 3 1, 6, 11 

 

Utslipp av metan (CH4) vil kunne medføre svært liten risiko for eksplosiv atmosfære utover EX-

sone som er vanlig å definere rundt fakkel og gassoppgraderingsanlegg. 
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Vedlegg 1 Risikovurdering . tabell 
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Gruppe Hendel
se ID 

Hendelse Årsak Konsekvens S  
 (1-4) 

K-
helse 

og 
skker
het 

(1-4) 

K-  
vann 
(1-4) 

K- 
grunn 
(1-4) 

K-  
luft      

(1-4) 

Risiko 
(S*K) 
(1-16) 

Risikoreduserende 
tiltak 

Ulykke 1 Trafikk-
ulykke 

Uoppmerksomhet Alvorlig trafikkulykke med fare 
for liv og helse, frekvensen av 
biler, søl. Det er lite farlig 
materiale som kan lekke ut, mest 
organisk. Ammoniumvann (20% 
kons.), en bil har 20 m³ 
kapasitet, 4 m³ rent ammonium. 
Dette har størst konsekvens for 
vannmiljø. 

1 4 3 1 1 3 Enveiskjørt, romslig, 
ingen uvedkommende, 
lukket, fartsgrense, 
sladrespeil, egne 
markeringer for 
gående, arbeidstøy, 
ansatt parkering, plan 
for rengjøring, 
redusere utslippet, 
kontroll av transport 
ved inn- og utkjøring av 
kjemikalier.  

Ulykke 2 Lekkasje/ 
brekkasje 
(grunnforur
ensning/ 
ukontrollert 
utslipp til 
grunn) 

Rutiner, uhell, 
brudd i utstyr 

Kan være olje, smittefarlig stoff, 
forurensning til grunn, 
grunnvannsstand, mest fare med 
ammoniumvann 

2 3 2 2 1 6 Geoteknisk rapport før 
detaljprosjektering, 
Sikkerhetsområde for 
kjemikalier, øyedusj, 
nøddusj, 
sikkerhetsbriller 

Ulykke 3 Tank-
brekkasje 

Brudd i utstyr Lagertanker med ulikt innhold, 
ødeleggelse av ammonium tank 

1 3 3 2 1 3 Geoteknisk rapport før 
detaljprosjektering, 
oppsamling av 
lekkasjer 
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Gruppe Hendel
se ID 

Hendelse Årsak Konsekvens S  
 (1-4) 

K-
helse 

og 
skker
het 

(1-4) 

K-  
vann 
(1-4) 

K- 
grunn 
(1-4) 

K-  
luft      

(1-4) 

Risiko 
(S*K) 
(1-16) 

Risikoreduserende 
tiltak 

Ulykke 4 Brann og 
branntilløp 
(lite 
omfang) 

tennkilder, for 
eksempel varmt 
arbeider, åpen 
flamme, ikke 
håndtert statisk 
elektrisitet, 
varmgang i 
pumper, 
ventilasjonsanlegg
, brann i el-anlegg 

Produksjonsstans i kort tid, 3 2 2 2 2 6 Sprinkler, 
brannslokkingsutstyr, 
rutiner, 
vedlikeholdsplan,  

Ulykke 5 Brann og 
branntilløp 
(stort 
omfang) 

tennkilder, for 
eksempel varmt 
arbeider, åpen 
flamme, ikke 
håndtert statisk 
elektrisitet, 
varmgang i 
pumper, 
ventilasjonsanlegg
, brann i el-anlegg 

Anlegget kan bli satt ut av 
produksjon for en lengre 
periode. En brann av stort 
omfang vil føre til alvorlige 
konsekvenser for anlegg og 
personer. Utslipp til luft, 
lukt/røyk. Begrenset konsekvens 
for ytre miljø, men OBS: 
konsekvens for liv og helse samt 
økonomisk tap vil kunne være 
betydelig større. 

2 3 3 3 3 6 Sprinkler, 
brannslokkingsutstyr, 
rutiner, 
vedlikeholdsplan,  
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Gruppe Hendel
se ID 

Hendelse Årsak Konsekvens S  
 (1-4) 

K-
helse 

og 
skker
het 

(1-4) 

K-  
vann 
(1-4) 

K- 
grunn 
(1-4) 

K-  
luft      

(1-4) 

Risiko 
(S*K) 
(1-16) 

Risikoreduserende 
tiltak 

Ulykke 6 Eksplosjon 
og brann i 
tilknytning 
til 
gassanlegg 

Svikt i vedlikehold, 
tennkilder 
kombinert med 
større 
gasslekkasje, 
korrosjon på rør, 
svikt i 
montering/vedlike
hold, teknisk svikt, 
feilhåndtering 
ventiler 

Store konsekvenser for 
infrastruktur og personell, 
luktulemper, røyk, evt utslipp av 
substrat til nærmiljø, små volum, 
kan fjernes (suges opp). Ytre 
miljø - luktulemper. Begrenset 
konsekvens for ytre miljø, men 
OBS: konsekvens for liv og helse 
samt økonomisk tap vil kunne 
være betydelig større. 

1 4 2 1 2 4 elektrisk utstyr er ex-
klassifisert, ex-soner, 
designet for å 
minimere risiko, måler 
oksygen o.l. for å følge 
med på lekkasjer, vil 
fanges opp tidlig, 
fakkel, 
sikkerhetsavstander, 
ikke-røyking skilt, 
beredskapsplan 

Natur-
hendelse 

7 Stormflo, 
bølger 

Pålandsvind, 
storm, 
havnivåstigning 

Kote på havnivå mot nivå mot 
kote på tomt, kt 3,16 på tomt, 
flomfarekart viser en risiko for 
flom hvert 20. år. Søl kan skylles 
med av vannet før det blir 
fjernet. Lagring av produkter på 
bakken som kan tas med 
vannmassene. Avløpsvann rett i 
sjøen. 

2 1 2 1 1 4 Gjerde, voll, 
beskyttelse av kritisk 
utstyr mot 
havnivåstigning 

Natur-
hendelse 

8 Urban flom 
(elv)  

Snøsmelting, 
styrtregn 

Flomkart for Driva. Søl kan 
skylles med av vannet før det blir 
fjernet. Lagring av produkter på 
bakken som kan tas med 

2 1 2 1 1 4 Gjerde, voll, 
beskyttelse av kritisk 
utstyr mot 
havnivåstigning 
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Gruppe Hendel
se ID 

Hendelse Årsak Konsekvens S  
 (1-4) 

K-
helse 

og 
skker
het 

(1-4) 

K-  
vann 
(1-4) 

K- 
grunn 
(1-4) 

K-  
luft      

(1-4) 

Risiko 
(S*K) 
(1-16) 

Risikoreduserende 
tiltak 

vannmassene. Avløpsvann rett i 
sjøen. 

Natur-
hendelse 

9 Lynnedslag Ikke tilstrekkelig 
skjerming mot 
overledning 

Lite sannsynlig og lite 
konsekvens for ytre miljø 
forutsatt at anlegget har 
overspennningsvern. Anlegget 
stanser.  

3 IR 1 1 1 3 Overspenningsvern, 

Natur-
hendelse 

10 Sterk vind Flyvende 
gjenstander, 
tyngre gjenstander 
kan treffe og 
ødelegge utstyr 

Åpen beliggenhet, men lite 
sannsynlig med utslipp til miljø 
som følge av dette. 20 m/s? 
Finnes det data som beskriver 
dette? Fra NVE: vanlig med 7-8 
m/s 

2 3 1 1 1 6 Helse og 
sikkerhetsplan, 
vedlikehold, ingen løse 
gjenstander som ligger 
rundt, viktig i 
byggefasen 

Natur-
hendelse 

11 Skred   Sand og grus, ikke leire, lav risiko 
for kvikkleire, ingen fare for 
steinskred, jordskjelv, sjekket 
med NVE sine farekart 

1 4 3 3 1 

 

Geoteknisk analyse 
utarbeides. Dersom det 
oppdages stabilitets-
problemer i analysen 
vil nødvendige tiltak 
gjøres ved 
konstruksjonen av 
bygninger og tanker 
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Gruppe Hendel
se ID 

Hendelse Årsak Konsekvens S  
 (1-4) 

K-
helse 

og 
skker
het 

(1-4) 

K-  
vann 
(1-4) 

K- 
grunn 
(1-4) 

K-  
luft      

(1-4) 

Risiko 
(S*K) 
(1-16) 

Risikoreduserende 
tiltak 

Natur-
hendelse 

12 Miljøkonsek
venser for 
lakseelv 

  Driva er en av Norges største 
lakseelver. Ikke så store 
miljøkonsekvenser, men store 
omdømme problemer.  

1  - 2 -  - 2 Ved store utslipp til 
osen (utslippsområdet 
til elva) kan fisken 
påvirkes. Fisken står 
der en stund for å 
tilpasse seg ferskvann. 
Kan potensielt dannes 
ammoniakk fra 
ammonium (høy pH) og 
det er veldig giftig for 
fisk).  

Infra-
struktur 

13 Svikt i ytre 
barriere 
(sikring av 
området) 

Hærverk, påkjørsel 
av gjerde, 
innbrudd på 
område, åpen port 
og manglende 
skilting 

  2 3 1 1 1 6 Kontroll av området, 
alarm, 
overvåkningssystem, 
skilt, ekstra 
sikkerhetslås på 
ammoniumtank og 
andre kritiske punkter, 
barriere for å klatre 
opp på tanker o.l. som 
krever nøkkel e.l., 
restriksjoner på hvem 
som får oppholde seg 
på området 
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Gruppe Hendel
se ID 

Hendelse Årsak Konsekvens S  
 (1-4) 

K-
helse 

og 
skker
het 

(1-4) 

K-  
vann 
(1-4) 

K- 
grunn 
(1-4) 

K-  
luft      

(1-4) 

Risiko 
(S*K) 
(1-16) 

Risikoreduserende 
tiltak 

Infra-
struktur 

14 Strømbrudd 
(dager) 

  Bortfall av IKT, styringssystem, 
signalanlegg, pumper/maskin, 
lys, utslipp av gass/lukt metan, 
klimautslipp, må sees på i 
luktutslipp 

1 1 1 1 1 1 Nødstrøm/energi., plan 
for lengre stopp, 
eksplosjonsfare, nødlys 
ved strømbrudd, 
overskridelse av 
utslippstillatelse 

Infra-
struktur 

15 Strømbrudd 
(timer) 

  Bortfall av IKT, styringssystem, 
signalanlegg, pumper/maskin og 
lys.  

2 1 1 1 1 2 nødlys ved 
strømbrudd. 
Undersøke hvordan er 
energitilførselen til 
området er i dag 

Infra-
struktur 

16 Strømblink   Omstart av utstyr 3 1 1 1 1 3 Batterireserve PLS, 
nødlys ved strømbrudd 

Infra-
struktur 

17 Svikt i 
vannforsyni
ngen 

Brudd i 
vannledning eller 
vanntilførsel 

Litt avhengig av kvaliteten på 
vannledningene. Kan føre til 
stans i anlegget, men ikke 
utslipp. 

2 1 1 1 1 2 Buffer i egne 
vanntanker 

Infra-
struktur 

18 Manglende 
dokumentas
jon på 
kvalitet og 
mengder av 
biorest, 
rejektvann 
og 

Mangelfulle 
rutiner 

Brudd på tillatelsen. Tar imot for 
store mengder ift. tillatelsen 
eller andre avfallsfraksjoner, 
f.eks. forurenset avfall. Må 
leveres til brenning. Fiskeavfall 
med høyt PCB innhold. 
Hovedsakelig økonomisk 
konsekvens. 

1 1 1 1 1 1 Kontroll av 
mottaksdokumenter, 
mottakskontroll, 
avgrenset området, få 
leverandører, har 
kontroll på hvem skal 
levere, vil oppdage det 
før det slippes ut i 
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Gruppe Hendel
se ID 

Hendelse Årsak Konsekvens S  
 (1-4) 

K-
helse 

og 
skker
het 

(1-4) 

K-  
vann 
(1-4) 

K- 
grunn 
(1-4) 

K-  
luft      

(1-4) 

Risiko 
(S*K) 
(1-16) 

Risikoreduserende 
tiltak 

gassproduks
jon 

naturen grunnet 
mange målinger 

Infra-
struktur 

19 Svikt i 
ventilasjons
system  

Strømstans, 
feilstilte ventiler, 
feilkobling, 
underdimensjoner
ing, ikke 
funksjonelle 
punktavsug på 
kritiske punkt 

Konsekvens for luktutslipp og 
sikkerhet, støv fra tørke (har 
filter og holdes innendørs), kun 
kortvarig problem 

3 3 1 1 1 9 Reserve energi, gass 
alarm, personal 
gassalarm, 
videresender info til 
styringssystem, skilt 

Infra-
struktur 

20 Havari/svikt 
i 
anleggsdeler
, eks 
pumper, 
skruer, 
varmeveksle
r, avvanning 

Skade grunnet 
slitasje, 
tilstopping, havari, 
strømstans, søppel 
i substratet, 
teknisk feil etc. 

Utslipp av substrat, metan, lukt, 
kjemikalier 

4 2 2 2 2 8 Vedlikeholdsplan, bytte 
av utstyr jevnlig, design 
av mottaksområdet og 
lager for å sørge for 
enkel rengjøring 

Infra-
struktur 

21 Skumming i 
reaktor 

Driftsproblemer Lukt og utslipp til grunn og vann. 
Utslipp av nedbrytbare organiske 
stoffer? Ingen langtidseffekt 

4 1 1 1 1 4 Har skumdemper for å 
dempe skummingen, 
overvåkning av nivå i 
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Gruppe Hendel
se ID 

Hendelse Årsak Konsekvens S  
 (1-4) 

K-
helse 

og 
skker
het 

(1-4) 

K-  
vann 
(1-4) 

K- 
grunn 
(1-4) 

K-  
luft      

(1-4) 

Risiko 
(S*K) 
(1-16) 

Risikoreduserende 
tiltak 

tank, enkel rengjøring 
av areal som kan 
påvirkes 

Infra-
struktur 

22 Svikt i 
tenning av 
fakkel 

Slitasje, svikt i 
vedlikehold, fuktig 
gass og tenner 
virker ikke, 
strømstans  

Utslipp av metan, klimagass.  4 1 1 1 1 4 Kondensfjerning, 
manuell tenning av 
fakkel? Bruk av 
pilotflamme. Biogass 
går til 
oppgraderingssystem 
og potensielt dampkjel, 
alt må svikte for å 
forårsake utslipp. Vil 
oppdages raskt pga. 
overvåkning, ingen 
langtidseffekter for 
utslipp forventes. 

Infra-
struktur 

23 Svikt i opp-
graderings-
anlegg 

Teknisk svikt Utslipp til luft/lukt, metan tilsatt 
lukt i oppgraderingen 

2 2 1 1 2 4 Biogass fakles, kan 
benyttes i eventuell 
gasskjele 

Avfall 24 Feil 
oppbevaring 
av 
kjemikalier 

Mangelfulle 
rutiner 

Skumdemper som er oljebasert, 
vaskekjemikaler? 

1 2 1 1 1 2 Har rutiner på 
kjemikaliehåndtering, 
få kjemikalier, samles 
opp, har 
øyevaskestasjon og 
spyledusj  
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Gruppe Hendel
se ID 

Hendelse Årsak Konsekvens S  
 (1-4) 

K-
helse 

og 
skker
het 

(1-4) 

K-  
vann 
(1-4) 

K- 
grunn 
(1-4) 

K-  
luft      

(1-4) 

Risiko 
(S*K) 
(1-16) 

Risikoreduserende 
tiltak 

Avfall 25 Feil 
sluttdispone
ring av avfall 

Mangelfulle 
rutiner på 
kildesortering  

  1 1 1 1 1 1 Har lite avfall, har 
rutiner for disse, faste 
ansatte som håndterer 
dette. 

Lukt 26 Svikt i 
luktrensetri
nnet 

Mettet filter, 
underdimensjoner
ing, svikt i 
vedlikehold 

  3 - - - 3 9 Vedlikeholdsplan, ser 
nærmere på dette 
etter 
spredningsanalyse, 
redundans 
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1 Innledning 

Ductor skal bygge et biogassanlegg på Sunndalsøra for produksjon av gjødsel og biometan, og kilden for 

produksjonen er nitrogenrikt organisk avfall som slakteriavfall fra landdyr og fiskeoppdrett samt 

husdyrgjødsel. Som en del av utslippstillatelse må det gjennomføres en luktrisikovurdering. Denne rapporten 

omtaler risiko for luktutslipp. Som et resultat av risikovurderingen har man vurdert og foreslått tiltak for å 

redusere risiko som er identifisert. Normalt vil disse tiltakene være innenfor disse kategoriene:  

› Utvikle og oppdater internkontrollsystemet  

› Opplæringstiltak  

› Installasjon av tekniske/fysiske tiltak  

› Etablere beredskapsplan  

 

Hendelser kan være planlagte, uplanlagte eller ulykker. For driftsmessige forhold skal anlegget ha et 

internkontrollssystem med rutiner og prosedyrer for å redusere utslipp under normal drift og ha en opplæring 

i tilknytning til dette. Installasjon av tekniske/ fysiske tiltak for å redusere risikoen skal vurderes dersom det 

er kritiske forhold som ikke kan kontrolleres gjennom internkontrollsystemet.  

Arbeidet har vært gjennomført av Line Diana Blytt og Marlene W. Jensen fra COWI og Karina Ødegård ved 

SINTEF Norlab.  

Det har vært gjennomført møter for å avklare risikoforhold, men siden anlegget ikke er bygget ennå blir denne 

risikovurderingen ut fra planlagt drift, kapasitet og forventet avfallstyper og mengder. Tabellen for 

risikoanalysen er vist i kapittel 6 i denne rapporten.  

2 Rammebetingelser  

Rammebetingelsen for en miljørisikovurdering er gitt av utslippstillatelsen og lover (forurensingsloven) og 

forskrifter som berører ytre miljø, spesielt forurensingsforskriften, avfallsforskriften, forskrift om varsling av 

akutt forurensning mv. og internkontrollforskriften. Det er ennå ikke søkt utslippstillatelse og denne 

rapporten vil danne grunnlag for denne søknaden. Normalt vil en utslippstillatelse sette vilkår for lovlig 

utslipp. Forhold som angår sikkerhet (eks. brann, eksplosjonsfare og personsikkerhet) er ikke en del av 

luktrisikovurderingen, men hendelser som er knyttet til utslipp av gasser som kan påvirke luktutslipp er tatt 

med som hendelser i denne vurderingen. 

Tabell 1 Vanlige vilkår i en utslippstillatelse fra Fylkesmann, knyttet til luft og lukt, men teksten under er kun et tenkt utfall. 

Punkter i tillatelsen  Krav  

Utslipp til luft Avtrekksluften skal renses. Dette gjelder utslipp av ventilasjonsluft via avkast. Diffuse 

utslipp fra produksjonsprosesser er en del av tillatelsen for utslipp til luft.  

Luktutslipp Luktimmisjonen ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager mv. skal ikke overstige 1 ouE/m³ 

angitt som maksimal månedlig 99 % timefraktil. Anlegget skal ha en plan for 

lukthåndtering, anlegget skal ha en plan for varsling av berørte naboer ved 

luktproblemer 
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3 Metodebeskrivelse  

Denne risikovurderingen er prosessorientert. Det vil si alle forhold ved de ulike prosesstrinnene i 

biogassanlegget er vurdert med hensyn til risiko for utslipp. Metodikken er basert på luktveileder fra 

Miljødirektoratet, «Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven» (TA-3019). 

En risikovurdering er delt inn i tre faser: planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering med tiltaksplaner. 

Risikoanalysen er basert på risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) som metode. Risikoakseptkriteriene er 

gruppert inn i høy, middels og lav risiko.  

Ved å bruke en risikomatrise kvantifiseres risiko ved å multiplisere sannsynlighet med konsekvens for ulike 

hendelser som har betydning for ytre miljø. Ulike hendelser vil få ulike konsekvenser, og sannsynligheten og 

konsekvens vil vurderes på en skala. I miljørisikovurderinger vil man vanligvis benytte ulike skalaer for 

sannsynlighet og konsekvens fordi kunnskapen og erfaringen ikke alltid er tilstrekkelig for å kunne gjøre en 

fininndeling for alle typer risikoer. En risikovurdering er et levende dokument og skal oppdateres med faste 

mellomrom. Det vil mest sannsynlig være en annen miljørisiko i en oppstartsfase enn i en normal 

driftssituasjon, og årsaken til at man må oppdatere miljørisikoen vil være endringer i både type hendelser og 

sannsynligheter når man kommer i en normal driftssituasjon. 

3.1 Sannsynlighetsklasser 

I en miljøvurdering er det vanlig å benytte en risikomatrise fra mellom 3 og 5 sannsynlighetsklasser for utslipp 

til ytre miljø eller brudd på utslippstillatelsen. Sannsynlighet for lukt angis kvantitativt som forventet frekvens 

og varighet, som andel av timene per år, dvs. antall hendelsestimer delt på antall timer per år. Da lukt beregnes 

på timebasis, er minste enhet 1 time, slik at det for hver gang en hendelse inntreffer, regnes en hendelsestime. 

I spredningsberegninger beregnes gjerne 99% timefraktil. For å tilnærme dette korrigeres sannsynligheten for 

en hendelse, slik at en hendelse som skjer mer enn 1 % av tiden, anses som kontinuerlig. Tabell 2 viser 

sannsynlighetsklasser som er benyttet for luktutslipp. 

 

Tabell 2 Sannsynlighetsklasser for luktutslipp 

Sannsynlighetsklasser Vekttall Frekvens 

Svært lite sannsynlig 1 Mer enn 10 år mellom hver hendelse 

Mindre sannsynlig / sjelden 2 1 til 10 år mellom hver hendelse  

Sannsynlig / av og til 3 1 måned til 1 år mellom hver hendelse 

Meget sannsynlig / ofte 4 1 uke til 1 måned mellom hver hendelse 

Svært sannsynlig / kontinuerlig / 

svært ofte 
5  Mindre enn 1 uke mellom hver hendelse 

3.2 Konsekvensklasser  

Konsekvensklassene vurderes ut fra mulige virkninger av hendelsene. På samme måte som for 

sannsynlighetsklasser kan man operere med konsekvenstall fra mellom 3 og 5. I denne analysen for lukt er det 

brukt 5 klasser, se Tabell 3. Spredningsmodellberegninger er også gjennomført for lukt for å kunne 

kvantifisere konsekvensen. 
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Tabell 3. Vanlige konsekvensklasse i forhold til luktutslipp. 

Konsekvens Tolkning 

1 Ubetydelig Litt lukt ved hendelsen, men lite spredningspotensiale 

2 
Lite merkbart 

Litt lukt ved hendelsen, og kan ved svært ugunstige forhold fornemmes hos 

nabo 

3 Merkbart Må antas å kunne fornemmes hos nabo 

4 Kritisk Må antas å kunne kjennes godt hos nabo 

5 Meget kritisk Stort spredningspotensiale, og kan antas å være intens 

3.2.1 Risikoakseptkriterier og risikomatrise  

For utslipp til for lukt benyttes en 5*5 matrise. Risikomatrisen angir konsekvensen av en uønsket hendelse for 

lukt, og vil være et verktøy for å identifisere kritiske punkter og prosesser i anlegget, samt å kartlegge hvor det 

bør settes i verk tiltak. I en risikomatrise systematiseres alle kartlagte forhold. Risiko beregnes ved å 

multiplisere sannsynlighet og konsekvens og risikoproduktene deles inn i tre vekttall, lav, middels og høy 

risiko som er å anse som risikoakseptkriterier, se Tabell 4 og Tabell 5. 

 

 

Utslipp til ytre miljø: 

Høy: Risikoprodukt mellom 10-25 for lukt, risikoreduserende tiltak må iverksettes 

Middels: Risikoprodukt mellom 5-9 for lukt, risikoreduserende tiltak bør vurderes 

Lav: Risikoprodukt mellom 1-4 for lukt risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig 

 

Tabell 4: Risikoakseptkriterier; lav, middels og høy. 

LAV RISIKO MIDDELS RISIKO HØY RISIKO 

Aksepteres (eventuelt 

risikoreduserende tiltak) 

Risikoen er tolerabel, men 

risikoreduserende tiltak må 

vurderes 

Ikke akseptabelt. Alle 

hendelser/prosesser må 

vurderes med hensyn til 

risikoreduserende tiltak 

 

Rødt og gult område (høy risiko og middels risiko) vil være områder som må styres gjennom internkontrollen 

gjennom rutiner, prosedyrer og beredskapsplaner eventuelt sette i verk fysiske tiltak. Man skal gjennomføre 

beredskapsøvelser som berører høyrisikoområdene. Områder med lav risiko vil vanligvis styres i 

kvalitetssystemet av andre hensyn som for eksempel driftsstabilitet, økonomi, trivsel på arbeidsplassen. 

Hendelser som skjer ofte, men som ikke gir noen konsekvens bør ha fokus da dette kan føre til hendelser som 

igjen gir større konsekvenser. Det er god rutine å redusere alle uønskede hendelser til et minimum. Selv om 

sannsynligheten er svært lav skal man vurdere tiltak dersom konsekvensen er svært alvorlig.  

Tabell 5: Risikomatrise for luktrisikovurderingen 

Sannsynlighet 
Konsekvens 

Svært liten Liten Middels Stor Svært stor 

Stor 5 (5·1) 10 (5·2) 15 (5·3) 20 (5·4) 25 (5·5) 

Sannsynlig 4 (4·1) 8 (4·2) 12 (4·3) 16 (4·4) 20 (5·4) 

Moderat Sannsynlig 3 (3·1) 6 (3·2) 9 (3·3) 12 (3·4) 15 (5·3) 

Lite sannsynlig 2 (2·1) 4 (2·2) 6 (2·3) 8 (2·4) 10 (5·2) 

Svært lite sannsynlig 
1 (1·1) 2 (1·2) 3 (1·3) 4 (1·4) 5 (5·1) 
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4 Anleggsbekrivelse  

Anlegget består i korte trekk av fire prosesstrinn:  

1 Mottak, tankanlegg, forbehandling (hygieniseringstrinn)  

2 Ductor reaktor for ammoniumfjerning og lager med ammoniumvann. 

3 Utråtning i bioreaktorer og avvanningsanlegg for biorest. 

4 Gasshåndtering: Oppgraderingsanlegg, gassklokke, og fakkel. 

 

Anlegget skal ligge på Sunndalsøra med koordinater 6965593N -169610Ø, (Euref89 UTM33), se Figur 1.  

 

 

Figur 1 Plassering av biogassanlegg i Sunndalsøra, kilder: Norge i Bilder og Statens kartverk 

Anlegget består av tanker/buffertanker for oppbevaring av innkommet substrat. Lossing skjer i et lukket 

system med pumper gjennom rør og slange (flens). Videre består anlegget av en Ductor-reaktortank og en 

tank for ammoniumgjenvinning og råtnetanker. Fra lagertankene går substrat videre til buffertanken som er 

utstyrt med omrøring for å sikre at ikke tynger partikler i substratet sedimenterer og ikke blir med videre i 

prosessen. Stabilisert substrat fra råtnetanken går videre til en avvanningsenhet og tørking. Bioresten skal 

omsettes som gjødsel. Bioresten vil være stabil med hensyn til lukt.  

Det er planlagt å ta imot fiskeslam, husdyrgjødsel, slakteriavfall (bløtt avfall som mage og tarminnhold) og 

ensilert dødfisk. 

Biogassen samles opp i luftrommet i reaktoren og føres over til en gassklokke. Fra gassklokken vil gassen 

oppgraderes til ren biometan. Gassen som ikke oppgraderes vil fakles av i en fakkel som styres av trykket i 

gassklokken. Det vil være viktig at fakkel er riktig dimensjonert dersom trykket plutselig øker. 
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4.1 Utslippspunkter 

Anlegget har potensielle utslippspunkter knyttet til utslipp til luft fra flere anleggsdeler, mottakshall, luft som 

presses ut fra tanker ved påfylling og prosessluft fra avvanning og tørking. Luftstrømmer som kan lukte vil 

føres til et luktreduksjonsanlegg. Valg av luktrenseløsning er ikke bestemt. Det vurderes ulike renseprosesser 

avhengig av luftmengde og karakter til luften. De beste teknologiene for luftrensing vurderes, herunder 

biofilter, kullfilter, scrubber og ozonering. Det skal bygges redundans i anlegget slik at man alltid har 

tilstrekkelig luktrensing ved havari eller nødvendig vedlikehold. 

Anlegget har utslippspunkter som har potensiale for utslipp av klimagassen metan og den giftige gassen H₂S 

som alltid dannes i et anaerobt miljø med organisk stoff. H2S vil lukte dersom den ikke renses eller brennes. 

Fakkelen tennes når trykket i gassklokka har et visst trykk. Dette kan skje hvis anlegget ikke kan sende gass til 

oppgraderingsanlegg, eller at det produseres mer biogass enn det oppgraderingsanlegget kan håndtere. 

Tenning av fakkel skjer ved at biogassen antennes med en gnist. Derom det forekommer. strømutfall, svikt i 

tennmekanismen eller lignende kan det forekomme biogassutslipp. Dersom gassen har lav brennverdi vil 

heller ikke gassen antennes og man får et utslipp. Løsningen som bør velges er å benytte en pilotflamme som 

alltid vil sørge for at biogassen antenner når fakkelen skal tas i bruk. Ved samtidig svikt i fakkel og stans i 

oppgradering vil biogassen slippes ut via sikkerhetsventiler på råtnetankene eller via utent fakkel 

(kaldfakling). Dette er ikke uvanlig i nødsituasjoner ved biogassanlegg. Ved installasjon av pilotflamme sørge 

anlegget for at gassen alltid blir antent og man unngår utslipp av biogass på grunn av feil i fakkel.  

Transportbiler som frakter organisk avfall vil ofte ha sterk lukt i lagertanken. Tømming vil skje via flens til 

flens via pumper og slager til tankene. Dersom det likevel skulle bli lukt fra en tankbil i forbindelse med lossing 

fra denne som fører til et økt luktutslipp, bør man vurdere tiltak. Det vil dannes et svakt undertrykk i tankbilen 

når det pumpes substrat. Det betyr at luft vil suges inn i tankene på bilen og lukt vil normalt ikke slippes ut. 

Lufting av tankbiler bør gjøres på områder som ikke vil gi luktsjenanse. 

Det er ikke overtrykk1 i bioreaktorene og derfor er ikke selve reaktoren i seg selv en kilde for utslipp av lukt 

unntatt hvis nødventiler åpnes. For utslipp av rå biogass fra utent fakkel og gassklokke (antatt dimensjon på 

200 m³) er det fra andre biogassanlegg beregnet en utstrekning av LEL (Lower explosive limit) på mellom 10-

30 m. Oppgraderingsanlegget vil måtte ha en områdeklassifisering hvor man identifiserer potensielle 

utslippspunkter slik at man bygger inn tilstrekkelig sikkerhet dersom det skjer hendelser. Sikkerhet knyttet til 

biogassanlegget vil bli håndtert i en egne dokumenter som svarer ut krav gitt i forskrift om håndtering av 

farlig stoff, herunder H₂S og brannfarlig stoffer. 

Selve strippeanlegget for ammoniumfjerning fra substratet og Ductor prosessen, er en ny teknologi og 

prosessavsnitt som ikke er bygget i Norge tidligere. Det er derfor ingen erfaring med hensyn til luktutslipp fra 

denne. Vi har fått en forståelse av at prosessen skal være i lukket reaktor og at produktet skal hentes med 

tankbil. Det er derfor ingen grunn til at det er knyttet spesiell utslipp av lukt fra prosessen. Det vil være en 

viktig forutsetning i prosesstrinnet at man ikke akkumulerer H₂S i ammoniumvannet da denne gassen vil selv i 

lave konsentrasjoner kunne gi sterk lukt til omgivelsene fra lagertanker med atmosfærisk lufting. 

 

 

 

1 Reaktorer er atmosfæriske og gass trekkes ut med vifter. 
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4.1.1 Luktrisikovurdering 

I en luktrisikovurdering beregnes sannsynligheten for at en luktkonsentrasjon vil overskride grenseverdien på 

1 ouE/m³ for mest berørte nabo. Det benyttes konservative anslag på utslipp fordi man ikke ønsker å 

underrapportere risikoen. En luktrisikovurdering skiller seg ut fra andre risikovurderinger fordi det er tre 

komponenter som vurderes.  

› Hendelser med luktutslipp, herunder varighet 

› Styrken på lukten 

› Sannsynlig spredning basert på terreng og meteorologiske forhold gjennom modellberegning 

 

Luktutslipp kan være kritisk ved anlegget fordi boligbebyggelse ligger relativt nærme. Biogassanlegget er 

plassert lavt i terrenget ved sjø og ved høye fjell, noe som gjør at det i spredningsmodellberegningene kreves 

ekstra tilpasning for lokale forhold. Det betyr at man benytter en modell som kan ta hensyn til de lokale 

forholdene og kompleks topografi (eks. bygninger, utslippspunkt lavere enn høyeste punkt i terrenget, 

kystområde mm.). 

 

Avstanden fra anlegget til nærmeste berørte naboer er fra 370 meter i luftlinje. Spredningsberegningene måles 

opp mot maksimal månedlig 99 % timefraktil, også kalt bidragskonsentrasjon. Normalt vil det kreves at denne 

ikke skal overstige 1 ouE /m3 og det er brukt som dimensjonerende for akseptabelt utslipp ved en hendelse. I 

Tabell 6 er det vurdert kritiske punkter i prosessen som kan medføre luktutslipp. Kritiske punkter er ikke det 

samme som «hendelser», men en vurdering av ulike aktiviteter og prosesser som kan medføre utslipp ved 

hendelser.  

Tabell 6 Kritiske punkter/områder og aktiviteter som kan forårsake uønsket luktutslipp fra biogassanlegget 

Kritiske punkter Tiltak for å redusere luktutslipp Kommentar på bakgrunn av 
prosjektgjennomgang 

Fakkel slukker eller 
tenner ikke og det blir 
utslipp av rå biogass 
(60 % metan og 1-10 
ppm H₂S) 

Alarm ved svikt i fakling av biogass. 
Pilotflamme installeres for å sikre at 
gass brennes ved svikt i 
tennmekanisme (gnist) 

Det er vurdert egen 
strømforsyning ved anlegget i 
tillegg til forsyning fra 
strømleverandør, men dette 
bør ikke være nødvendig.   

Utslipp av lukt fra 
lagertanker (H2S med 
mer) 

Utjevning mellom tanker og 
undertrykk over tanker hvor luft går 
til luktrensing 

Det kan være høye 
konsentrasjoner av H2S i luft 
fra lagertank >500 ppm H2S. 

Dersom tanker er koblet 
sammen og overskuddsluft kan 
renses i biofilter med kullfilter 
som backup. Trykkoppbygging 

i tanken må hensyntas i 
designet. 

Lav utråtningsgrad 
medfører biorest med 
lav stabilitet som kan 

gi luktutslipp ved 
lagring og bruk 
 

Anlegget er dimensjonert for planlagt 
mengde avfall og har tilstrekkelig 
kapasitet. Produktet skal tørkes og 

pelleteres, noe som gir lavt 
luktpotensiale i seg selv 

Ustabilisert biorest vil gi mer 
lukt ved avvanning og ved 
utkjøring av biorest.  

Kan medføre økt belastning av 
biofilter/kullfilter 
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Kritiske punkter Tiltak for å redusere luktutslipp Kommentar på bakgrunn av 
prosjektgjennomgang 

Oppgraderingsanlegg 
med tilsetting av  
tetrahydrotiofen THT.  

Ingen tiltak THT er lukt som tilsettes 
gassen for å kunne oppdage 
gasslekkasje. Erfaring er at 
THT kan merkes inntil 200 m 
dersom pakning ryker. Evt. 
utslipp av THT (uten biogass) 
er et rent luktutslipp 

Scrubberanlegg for 
ammoniumstripping  

Ammonium i substratet skal skrubbes 
før videre utråtning til 
ammoniumsyre.  

Erfaringstall mangler fra denne 
type anlegg 

Skumming i Ductor-

tank 

Ductor-tanken vil kunne skumme, 

men konsekvensen begrenses ved å 
tilsette skumdemper og ved å 
installere sensor for å oppdage 
skummingen så raskt som mulig  

Hvis man ikke får kontroll på 

skumming vil substrat renne ut 
av tanken og dette vil selvsagt 
forårsake luktutslipp 

Gassklokke Velge en membran som tåler kjemien i 

gassen slik at den ikke blir stiv og sprekker 

Gassklokker er sjelden helt gasstett, 

men gassmengden som evt. siver ut 

vil være svært begrenset og er ikke 

hensyntatt. 

Ventilasjon fra rene rom i 

administrasjonsbygg 

Ingen tiltak nødvendig Ventilasjonen for normalventilasjon 

er balansert. Dvs. at det er vifter både 

inn og ut. Alminnelig ventilasjonsluft 

er ikke en kilde til lukt 

Ventilasjon fra 

produksjonsbygg 

Det er planlagt at ventilasjonsluft fra prosess 

skal gå til luktreduksjonsanlegg.  

Mottaksområde skal være innendørs 

med undertrykk. Punktavsug fra 

mottakshall og fra avvanning renses 

og man bør vurdere om lukt skal 

renses i to trinn, der det første 

trinnet er for de mest luktsterke 

luftstrømmen. 

Utslipp fra 

luktrenseanleggene 

Luktrenseanlegg med tilstrekkelig kapasitet 

for å ta unna maks luftmengde  

Normalt kan man anta at 

renseanleggene reduserer lukt til 

akseptabelt nivå. Ved svikt i 

luktrenseanlegg må det antas at lukt 

kan komme opp i et plagsomt nivå 

(se egen spredningsanalyse). 

 

Fuktig luft vil kunne renses i biofilter 

og er det mest gunstige 

rensesystemet for slik luft. H2S 

krever omhyggelig tilsyn for at 

biofilter skal fungere gunstig og her 

vil vi se på andre rensetrinn som 

kullfilter eller skrubberanlegg som 

tillegg.  
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Kritiske punkter Tiltak for å redusere luktutslipp Kommentar på bakgrunn av 
prosjektgjennomgang 

Mottak av flytende 

substrat fra bil 

Mottaksområdet vil være i lukket hall med 

port og undertrykk og luft skal føres til 

luktreduksjonsanlegg. Flytende substrat 

pumpes inn i tanker, 

innpumpingshastigheten vil styre 

luktutslippet fra tanker.   

 

Mottak av fast substrat fra 

bil 

Porter vil være lukket under lossing og 

tippes i sjakter med eget lokk. Lokk vil være 

stengt når det ikke er levering av substrat. 

Det vil være undertrykk i mottaksområdet 

og luft skal føres til luktreduksjonsanlegg 

 

Henting av biorest   Ingen tiltak. Biorest vil bli hentet med 

tankbil eller frakt av konteiner.  

Siden det ikke er lagring/ håndtering 

av biorest mot friluft forventes det 

ikke at prosessen vil medføre 

vesentlig luktutslipp. Ventilasjon av 

luft fra tankbil kan være en kilde til 

lukt, mest sannsynlig rundt bilen.  

Konteiner med 

tørket/avvannet biorest 

Overdekking av kontainer   

4.1.2 Spredningsberegninger 

Spredningsberegninger er benyttet som en støtte i vurderingene for å beregne sannsynlige og worst-case 

scenarier.  

Spredningsberegningene er gjennomført i CALPUFF og timevis metrologiske data for et helt år (2015) fra 

Sunndalsøra er benyttet. 

Luktimmisjonen er angitt som sannsynlighet for overskridelse av 1 ouE/m³. Det betyr at risiko kan beregnes 

for om grenseverdi overskrides slik den er satt i Miljødirektoratets luktveileder.  

Siden anlegget ikke er bygget har man gjennomført spredningsberegninger på hvilke luktmengder/flux 

(ouE/s) som ikke vil gi utslipp over grenseverdier for luktutslipp, her nærmeste nabo. Deretter er det vurdert 

om slike luktutslipp kan være sannsynlig og kan oppstå på anlegget i normal drift og ved ekstraordinære 

hendelser. 
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4.1.3 Inngangsdata - metodikk 

Immisjonsberegningene er utført med CALPUFF v. 7, som er et modelleringsverktøy utviklet av amerikanske 

TRC Companies, Inc. CALPUFF View 8.5.0, et GIS-basert verktøy til CALPUFF utviklet av kanadiske Lakes 

Environmental Software er benyttet til innlegging av data og visualisering. Beregningene er gjennomført av 

SINTEF Norlab. 

 

Følgende er lagt til grunn i modelleringen: 

1 Modellen CALPUFF er benyttet. Denne modellen er valgt, da den inneholder en prognostisk værmodul. 

Modellen deler området som beregnes inn i mange små celler, og værdata beregnes individuelt for hver 

celle. Spredning kalkuleres for hver celle, og modellen åpner derfor for at kausale effekter av terreng og 

spesielle vindforhold knyttet til f.eks. kystmiljø kan tas hensyn til i spredningsberegningen.  

2 Det er benyttet WRF værdata som geografisk dekker et område på 50x50 km med en oppløsning på 1 km 

og i høyder fra 10 m til 3 km. Dataene er for hver time i 2015 

3 Kartverkets landsdekkende terrengmodell med horisontal oppløsning på 10 m er benyttet som 

datagrunnlag for topografi. 

4 Definert senter for modellområdet er koordinatene Euref89 UTM33, 6965593N -169610Ø (UTM 32). 

Modellområdet dekker et område på 10 x 10 km med en oppløsning på 100 m.  

5 Terrengets ruhetslengde (arealbruk) er lagt inn med en oppløsning på 100 m med utgangspunkt i den 

europeiske CORINE-databasen.  

6 Høyde på bygninger i tilknytning til kilder er ikke lagt inn i modellen, og bygningers effekt på 

spredningen er derfor ikke tatt hensyn til. 

7 Det er i beregningene antatt en konstant emisjon fra én kilde med utstrekning 50m x 50m x 30m.  

8 Kart fra Statens kartverk, og kart levert av OpenStreetMap er benyttet i visualiseringen. 

9 Det er benyttet reseptornett med høy tetthet (25 m) nær virksomheten, og med maksimal avstand på 

200 m mellom hver reseptor inntil 4 km fra virksomheten.  

 

Ytterligere detaljer rundt modelldata og kilder lagt inn i modellen oversendes ved forespørsel. 

 

Resultatet for spredningsberegningen er vist i Figur 2. Dette plottet viser luktrisiko ved en sitasjon der 

anlegget har et luktutslipp som tilsvarer det maksimale innenfor luktveilederens krav og som er beregnet til 

2000 ou/s. Det foreligger ikke luktanalyser fra anlegget, men man har målt 2000 ou/s fra andre biogassanlegg, 

og verdien er akseptabel å benytte i spredningsmodellberegningen. Vurderingen er et worst-case scenarie. 

Dersom luktemisjonen viser seg å bli høyere enn 2000 ou/s, vil man kunne risikere økt sannsynlighet for 

tydelig lukt ved hendelser.  

 

Dersom anlegget fungerer som planlagt og er i normal drift, vil det være liten sannsynlighet for at man har 

luktutslipp som medfører plage. Utfra beregningene kan det aksepteres et utslipp på i størrelsesorden 2000 

ou/s for hendelser. Erfaring fra andre biogassanlegg ligger fra 2000-2500 ou/s når ting fungerer og som 

inkluderer normale enkelthendelser. Grunnen til et økt luktutslippet fra andre biogassanlegg skyldes i all 

hovedsak lite kontroll på diffuse utslipp fra andre aktiviteter en selve driften av biogassanlegget. Det være seg 

driftsituasjon ved mottak, vedlikeholdsrutiner på luktrenseanlegg mm.  Det betyr at dette biogassanlegget har 

lite å gå på når det gjelder diffuse utslipp og at det bør være god kontroll på utslipp fra mottakshall og lagring , 

samt rutiner knyttet til alle forhold som berører luktrensing.  
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Figur 2 Luktrisiko, det vil si sannsynlighet for tydelig lukt innenfor en time dersom man slipper ut 2000 ou/s fra anlegget 

uansett kilde. RØD = STOR RISIKO (> 1 % av timene ved konstant utslipp). ORANSJE = MIDDELS TIL 

STOR RISIKO (0,5-1 %). GUL = LITEN TIL MIDDELS RISIKO (0,1-0,5 %). GRØNN = LITEN RISIKO (0,01-

0,1 %). INGEN FARGE = SVÆRT LITEN RISIKO (<0,01%). 
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5 Konklusjon 

På Sunndalsøra er det store variasjoner i lokal vindretning og dette påvirker konsekvensen for luktutslipp. Det 

er to viktige luftstrømmer; fallvinder ned fra fjellet og vinddrag i dalen. Risikovurderingen er konservativ hvor 

man har beregnet for et kontinuerlig utslipp fra en større kilde midt på tomten. Det betyr at anleggets 

plassering kan få betydning. Aktiviteter som er knyttet til lukt bør derfor plasseres så langt som mulig nær 

fjorden på tomten. Det betyr at fakkel- og losseområdet og luktrensetrinn bør plasseres nærmest fjorden på 

tomten.  

Luktrisikovurderingen er i kapittel 6 men i Tabell 7 vises konklusjonene fra vurderingen. For lukt er det det 

viktig at luktreduksjonsanleggene har god funksjon. Det betyr at man må ta hensyn til temperatur og 

fuktinnhold i luften før valg av renseløsning og dimensjonering. Luktrenseanlegg vil kreve nøye oppfølging av 

funksjon da svikt vil kunne medføre luktulemper. Ved luktutslipp på inntil 2000 ou/s, som vil være en 

luktemisjon fra prosesstrinn i et biogassanlegg uten luktrensing, men som likevel anses som normal 

driftsituasjon, vil det være liten til middels risiko for tydelig lukt. Anlegget vil måtte ha stort fokus på å holde 

diffuse luktutslipp nede. For lukt er det fire hendelser som er vurdert til middels til høy risiko for lukt, men 

hvor planlagte tiltak vil kunne kontrollere dette: 

› Dersom luktrensetrinn svikter er det middels til høy risiko for tydelig lukt. Det skal bygges in redundans i 

anlegget og sannsynligheten for at flere rensetrinn svikter er ansett som lite sannsynlig.  

› Utslipp av rå biogass fra utent fakkel vil gi middels til høy risiko for tydelig lukt. Fakkel kommer til å 

benyttes i begrenset grad i en normal driftssituasjon da gassen skal oppgraderes. Dette er hensyntatt ved 

at det skal installeres pilotflamme med ekstern gasskilde for å redusere konsekvensen av utent fakkel. 

Pilotflamme vil også sørge for at biogass med lavt innhold av brennbar gass, men med lukt, ikke slippes 

ut fra fakkel.  

› Utslipp av biorest ved skumming i Ductor reaktor vil gi middels til høy risiko for tydelig lukt. Skumming i 

Ductor tanken kan forekomme og kan forhindres ved å benytte skumdemper. Dette er hensyntatt ved at 

man skal installere dosering av skumdempingsmiddel og overvåkning av nivå i tanken.  

› Utslipp av biogass fra råtnetanker som følge av at nødventiler åpnes gir middels til høy risiko for tydelig 

lukt. Dette er en ekstraordinær situasjon, og er knyttet til alvorlig hendelse ved anlegget. 

Utslipp av biogass fra råtnetankene fra nødventiler kan forekomme dersom anlegget stenger ned som 

følge av brannalarmer mm. Dette er en del av sikkerhetssystemet til biogassanlegget dersom 

anlegget stenger ned grunnet fare for brann og eksplosjon 

Tabell 7 Visualisering av risikobilde for lukt 

Sannsynlighet 
Konsekvens 

Svært liten Liten Middels Stor Svært stor 

Stor LH9     

Sannsynlig      

Moderat Sannsynlig   LH3   

Lite sannsynlig LH6 LH7, LH12, LH13 
LH1, LH2, 

LH8 
LH11,  

LH4, L14, 
L15, L16 

Svært lite sannsynlig 
   L10 LH5 
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6 Risikomatrise 

6.1 Lukt 

ID /nr. Hendelser  Årsak 

S
an

n
-

sy
n
lig

h
et

 

K
o
n
se

-
kv

en
s 

R
is

ik
o 

Kommentarer  

 Lukt  1-5 1-5 
1-
25 

  

LH1 Svikt i ventilasjonssystem, 
feilkoblinger mm. 

Feil, feil i ventiler, diffuse 
utslipp 

2 3 6 Betydelige mengder H2S i avtrekk fra lagertank i 
tillegg til andre stoffer som gir lukt. Det er 
begrenset luftmengde, men et utslipp vil berøre 
nabo hvis lukt ikke renses. 

LH2 Svikt i luktrensetrinnet; biofilter Svikt i biofilter, for tørt, 
mettet 

2 3 6 Betydelige mengder H2S i avtrekk fra lagertank i 
tillegg til andre stoffer som gir lukt. Biofilter vil 
gradvis få redusere effekt og man har noe tid til å 
skifte massen. God oppfølging av biofilter er 
nødvendig. 

LH3 Svikt i luktrensetrinnet; kullfilter Svikt i kullfilter, fuktig 
luft, mettet 

3 3 9 Svikt i kullfilteret vil medføre risiko for betydelig 
luktpotensiale. Kildens plassering medfører at dette 
raskere vil oppdages av nabo enn av anlegget 
dersom det ikke foreligger rutiner for å avdekke 
svikt i kullfilteret før det skjer. Rask leveranse av 
kullfiltre er nødvendig, Svikt skjer umiddelbart uten 
forvarsel og H₂S kan ha redusert renseeffekt i 
biofilter 

LH4 Svikt i samtlige luktrensetrinn 
samtidig Worst case 

 2 5 10 Lite sannsynlig at rensetrinnene svikter samtidig 

LH5 Konstruksjonsfeil- 
luktreduksjonsanlegg 

Underdimensjonert 
luktreduksjonsanlegg 

1 5 5 Mer luft eller sterkere luktkonsentrasjon enn det 
luktreduksjonsanlegg er dimensjonert for. 
Leverandører benytter kjent teknologi (BAT) og 
leverandører har kompetanse på dette. 
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ID /nr. Hendelser  Årsak 

S
an

n
-

sy
n
lig

h
e
t 

K
o
n
se

-
kv

e
n
s 

R
is

ik
o 

Kommentarer  

 Lukt  1-5 1-5 1-
25 

  

LH6 Svikt i oppgraderingsanlegg Ukjent, men kan være 
f.eks. mekaniske eller 
elektriske feil 

2 1 2 Ukjent risiko. Kan medføre økt behov for fakling  

LH7 Driftsforstyrrelse i bioreaktor – dårlig 
nedbrytning av organisk stoff 

Feil temperatur, 
forgiftning av 
bakteriekultur 

2 2 4 Luft fra lagertanker renses i luktreduksjonsanlegg 

LH8 Feil vedlikeholdsstrategi - 
luktreduksjonsanlegg 

Følger ikke med på 
funksjon av 
luktrenseanlegg 

2 3 6 Dersom kullfilter blir eneste løsning for enkelte 
luftstrømmer og ikke er dimensjonert for å rense 
hele luftmengden over tid eller luften er fuktig, kan 
funksjonen plutselig reduseres  

LH9 Utkjøring av flytende gjødsel  5 1 5 Luftutskiftning av tankbil ved henting, luktutslipp 
nære bilen liten luktrisiko.  

LH10 Lekkasje fra oppgraderingsanlegg, 
avkast av metan med THT 
(lukttilsats) 

Ulike grunner 1 4 4 Anlegget stenges ned dersom dette inntreffer 

LH11 Lekkasje fra THT tank Utette pakninger 2 4 8 Vedlikehold av pakninger er viktig for å hindre 
lekkasje, vil gi sterk lukt ved utslipp av THT. 

LH12 Utett gassklokke  Lekkasje i membran  2 2 4 Lokal merkbar lukt ved lekkasje.  
LH13 Utslipp fra gassrom  Lekkasje  2 2 4 Luktkonsentrasjon i gassrom kan gi økte 

konsekvens for luktutslipp, små luftmengder  
L14 Svikt i tenning av fakkel, worst case Lav brennverdi, mangler 

gass til tenning 
2 5 10 Det er kjent av luktutslipp fra fakkel er et av de 

mest kritiske kildene ved et biogassanlegg. Ductor 
skal benytte pilotflamme. Det vil være oppgradering 
av gassen og bruk av fakkel vil i begrenset bruk 
under normal drift. Sannsynlighet for lukt dersom 
man får utslipp av utent biogass som gir 
luktemisjonen over 2000 ou/ s fra anlegget. 
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ID /nr. Hendelser  Årsak 
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-

sy
n
lig
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t 
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ik
o 

Kommentarer  

 Lukt  1-5 1-5 1-
25 

  

L15 Utslipp av biorest ved skumming  Skumming i Ductor tank 
hvor biorest kan flyte ut 
av tanken. 

2 5 10 Skumming i Ductor tanken forekommer, men 
konsekvensen kan forhindres ved å benytte 
skumdemper. Det skal installeres dosering av 
skumdempingsmiddel og overvåkning av nivå i 
tanken for å ha kontroll på dette.  

L16 Utslipp av biogass fra nødventiler i 
råtnetanken  

Dersom anlegget må 
stenge ned, f.eks. ved 
brannalarmer vil tilførsel 
av gass til gassanlegg 
stenges. Rå biogass kan 
slippes ut fra nødventiler  

2 5 10 Dette er en ekstraordinær situasjon, og er knyttet til 
alvorlig hendelse ved anlegget. Dette er en del av 
sikkerhetssystemet til biogassanlegget dersom 
anlegget stenger ned grunnet fare for brann og 
eksplosjon   
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Sammendrag: 
 
Hydro Aluminium Sunndal (SLS) planlegger å benytte fyllmasser fra veiprosjektet langs Rv 70 ved 
Oppdølstranda til å fylle opp i utvalgte områder på deltaetved Håsøran. 
 
Vi har utført en grunnundersøkelse bestående av 36 totalsonderinger og 6 prøveserier. Dette for å 
kunne vurdere om grunnen er bæredyktig, og om en oppfylling vil føre til vesentlige setninger. 
 
Boringene er avsluttet i løsmasser i 15 m (26 Pos.) og 30 m (10 Pos.) dybde under terreng. Fjell er ikke 
påtruffet.  
 
Lagringsforholdene i løsmasser kan generaliseres slik: 

 
Dybde (m)   

 0–1 løst sandig, grusig materiale 
 

1–4 middels fast og fast sandig, grusig materiale m. varierende innhold av stein (erosjonshud) 
 
4–20 løst til middels fast materiale, delvis humusholdig 
 
20–30  middels fast og fast materiale.  

 
En moderat oppfylling i 2 – 3 meter høgde vil ikke påvirke stabiliteten i særlig grad, stabiliteten i området 
vil være god. 
 
På grunn av at det i enkelte deler av området er påvist et visst innhold av organiske materialer i enkelte 
dybdeintervaller, kan en ikke utelukke at det vil oppstå noe ujevne setninger over det aktuelle 
oppfyllingsområdet.  
 
Dersom en planlegger å etablere bygg lokalt på fyllingen, bør en vurdere stabilitet, bæreevne og 
setninger nærmere. 

 
 

Stikkord: 
Geoteknikk, grunnundersøkelse, grunnforhold, stabilitet, setning 

Posisjon (UTM sone 32) 
N=6949100E=476400 
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TEGNINGER 

Innhold Måle-
stokk 

Format Tegn 
nr. 

Boreplan 1:2500 A3 201 

Posisjon 8 - 10 1:200 A3 202 

Posisjon 11 - 13 1:200 A3 203 

Posisjon 14 -16 1:200 A3 204 

Posisjon 17 - 19 1:200 A3 205 

Posisjon 20 – 22 1:200 A3 206 

Posisjon 23 – 25 1:200 A3 207 
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Posisjon 35 – 37 1:200 A3 211 
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Posisjon 41 – 43 1:200 A3 213 

Kornfordeling  - A3 214 
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1. ORIENTERING 
 
Hydro Aluminium Sunndal (SLS) planlegger å 
benytte fyllmasser fra veiprosjektet langs Rv 
70 ved Oppdølstranda til å fylle opp i utvalgte 
områder på deltaet ved Håsøran. Aktuell 
oppfyllingshøyde er antatt å bli på 2 - 3 m. 
 
Vi er engasjert som geoteknisk rådgiver for 
prosjektet, og har i den sammenheng utført 
grunnundersøkelseri utfyllingsområdet. 
 

2. FORMÅL 
 
Feltarbeidet skal sammen med 
laboratorieanalysene gi grunnlag for å vurdere 
om Håsøranområdet er egnet for deponering 
av masser. 
 
Hensikten med denne rapporten er å 
 
� presentere resultatene fra felt- og 

laboratoriearbeidet 
� beskrive grunnforholdene 
� vurdere stabilitet og setninger ved utfylling 
 

3. FELT- OG LABORATORIEARBEID 
 
Feltarbeidet er utført i uke 30 og 33 av vårt 
boremannskap.  
 
Boringene er utført med Geotech 605D 
grunnboringstraktor. 
 
Framgangsmåten ved borearbeidet er i 
samsvar med standard slik det er beskrevet 
iRef.  1 og Ref.  2. 
 
For boreposisjon 8-15 er posisjon og høyde 
innmålt med CPOS-korrigert GPS av våre 
grunnborere. For de resterende posisjonene 
(16-43) var GPS-måling umulig på grunn av 
dårlige signalforhold, og koordinatene ble 
derfor bestemt fra kartet ved hjelp av 
krysspeiling i forhold til høyspentmastene i 
området. 
 
Laboratoriearbeidet er utført i uke 34. En 
oversikt over prøver tatt opp i felten og utført 
laboratoriearbeid er vist i Tabell 2. 

Laboratoriearbeidet er utført i samsvar med 
retningslinjer gitt i Ref.  3. 

 

4. GRUNNFORHOLD 
 
Resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet er 
vist i boreplan i Tegning nr 201 og som 
enkeltboringer i Tegning nr 202 til 214. 
 
Tegningsforklaringer er vist i Vedlegg A og B.  
 
Det vises spesielt til Tegning nr 203, 204, 205, 
209, 211 og 212 for presentasjon av labora-
torieresultater. Korngraderingskurver er fram-
stilt i Tegning nr 214. 
 
Undersøkelsesområde Håsøran ligger på et 
felles fjorddelta avsatt av Driva og 
Litjedalselva. Deltaet er oppbygd av vekslende 
lag av sand med varierende innhold av silt, 
grus og stein. 
 
Boreplanen viser at det ikke er boret til fjell i 
noen av posisjonene. De dypeste boringene er 
avsluttet i løsmasser ved 30 meters dybde 
under terreng. 
 
Boreresultatene tyder på heterogene 
lagringsforhold i sedimentene. Dette skyldes 
tidligere svingninger i elvemunningene av 
Driva og Litjedalselva. Det er ikke mulig å 
påvise noen klar korrelasjon mellom 
boremotstanden ved totalsonderingene og 
jordartene som er påvist ved prøveseriene. 
Dermed kan vi heller ikke skille ut noen tydelig 
gjennomgående lagdeling i sedimentene, men 
ut fra boremotstanden kan lagringsforholdene i 
undergrunnen generaliseres slik: 
 
Dybde (m)
  

 

0 – 1 Løst sandig,grusig materiale 
 

1 – 4 Middels fast og fast sandig, grusig 
materiale med varierende innhold 
av stein (utvasket erosjonshud fra 
elvebunn). 

4 – 20 Løst til middels fast materiale, 
delvis humusholdig 
 

20 – 30 Middels fast og fast materiale. 
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I enkelte posisjoner er det tegn på at massene 
kan bli noe mer finkornet mot dybden (Pos. 11, 
18, 31, 40), men i 9 av de 10 dype boringene 
er det påvist en markert overgang til betydelig 
fastere og trolig mer grus- og steinholdige 
masser i dybder på 14 – 28 m under terreng.  
 
Ved Posisjon 11 (10 – 12 m) og 31 (4 – 5 m) er 
det registrert innslag av humus i løsmassene. 
Glødetapsmåling viser at organisk innhold 
ligger mellom 1,4% og 2,7%, som har relativt 
liten betydning for styrke/bæreevne, men kan 
ha betydning for setningsegenskapene. Men 
selv om undersøkelsen ikke har påvist det, kan 
det i slike deltaavsetninger også forventes lag 
med høyere organisk innhold. 
 
Vi vil for øvrig framheve at informasjonen fra 
felt- og laboratoriearbeidet er gyldig for hver 
enkelt undersøkelsesposisjon. Avvik i grunn-
forholdene i områdene mellom de undersøkte 
posisjonene kan således ikke utelukkes, og 
resultatene må derfor ikke benyttes ukritisk. 
 

5. STABILITET 
 
Grunnforholdene i hele undersøkelses-
området kan vurderes samlet, da 
dannelsesmåten av sedimentene er lik. Det er 
ikke mulig å skille ut arealer med grunnforhold 
som skiller seg tydelig fra det generelle bildet 
som er beskrevet i kapittel 4. Massene består 
av såkalte friksjonsjordarter, og har stort sett 
løs til middels fast og fast lagring. 
 
Vi har ikke påtruffet noen gjennomgående 
svake eller bløte lag som kan virke som 
glideflate og redusere stabiliteten. Etter en 
moderat oppfylling med 2 til 3 m (til kote +3,5) 
vil stabiliteten i området fremdeles være god. 
 
Massene som inneholder humus vil ikke ha 
noen dramatisk innvirkning på stabiliteten, men 
de vil påvirke setningsforløpet i grunnen under 
den fyllingen en ønsker å etablere. Dette vil i 
praksis si at det kan oppstå ujevne setninger 
over området, selv om tilleggsbelastningen er 
relativt jevn. 
 
Vi har ikke beregnet setninger for oppfyllingen, 
men det vil være en fordel om fyllmassene blir 
liggende i en lengst mulig periode før det 

etableres bygninger eller andre installasjoner 
på det oppfylte området.  
 
Vi har heller ikke vurdert stabilitet av fyllingen 
med store laster på, f. eks. fra bygg på 
fyllingen. Dersom en planlegger en slik 
utnytting av området, bør en vurdere stabilitet, 
bæreevne og setninger nærmere for de 
aktuelle belastningene. 
 

6. REFERANSER  
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totalsondering. 

Ref.  3 Statens vegvesen (1997): Laboratorie-
undersøkelser. Håndbok – 014. 

Ref.  4 Statens vegvesen (2006): Geoteknikk i 
vegbygging. Håndbok – 016. 
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kart 1420 III – M 1:50.000. Norges 
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7. TABELLER 

Tabell 1 Boreposisjoner og boredybder 

Koordinater terrengpunkt 
Posisjon/ID 

UTM/EUREF89 
Type 

Bordybde 
løsmasser 

(m) 
Kote fjell 

 X Y Z     

8 6948753 475986 1,77 TOT 30 -  

9 6948715 476012 1,18 TOT 15 -  

10 6948746 476064 0,97 TOT 15 -  

11 6948782 476033 1,19 TOT, PT 15 -  

12 6948801 476107 1,00 TOT 30 -  

13 6948814 476177 1,15 TOT 15 -  

14 6948864 476147 0,98 TOT 15 -  

15 6948873 476263 1,46 TOT 15 -  

16 6948921 476219 1,5 TOT, PT 30 -  

17 6948998 476167 1,0 TOT 15 -  

18 6949054 476198 1,5 TOT, PT 15 -  

19 6948969 476263 1,5 TOT 15 -  

20 6948919 476288 1,2 TOT 15 -  

21 6948869 476303 1,2 TOT 15 -  

22 6948916 476341 1,2 TOT 30 -  

23 6949000 476290 1,5 TOT 15 -  

24 6949046 476269 1,5 TOT 15 -  

25 6948971 476371 2,0 TOT 15 -  

26 6949048 476395 1,5 TOT 30 -  

27 6949132 476339 1,5 TOT 15 -  

28 6949060 476469 2,0 TOT 15 -  

29 6949116 476483 1,5 TOT 15 -  

30 6949169 476433 1,9 TOT 15 -  

31 6949212 476398 1,2 TOT, PT 30 -  

32 6949246 476481 1,5 TOT 15 -  

33 6949216 476515 1,5 TOT 15 -  

34 6949175 476553 1,5 TOT 30 -  

35 6949148 476593 1,5 TOT 15 -  

36 6949098 476634 2,0 TOT, PT 15 -  

37 6949227 476692 1,5 TOT 30 -  

38 6949161 476726 2,0 TOT 15 -  

39 6949226 476819 2,0 TOT 15 -  

40 6949297 476763 2,5 TOT, PT 30 -  

41 6949369 476870 1,0 TOT 15 -  

42 6949295 476918 1,0 TOT 15 -  

43 6949382 476948 1,5 TOT 30 -  
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Tabell 2 Opptatte representative prøver og laboratoriearbeid 

Glødetap Hull Dybde 

 (m) 

Analyse 

metode 

Klassifisering, 

visuell 

Klassifisering,  

korngradering 

Vann- 

innhold 

 % 

Telefare- 

gruppe 
% 

0.0-1.0 W Sand   10.4     

1.0-2.0 W Sand Grus   19.7     

2.0-3.0 W Grus Sand   13.2     

3.0-4.0 H Sand Grus Grusig Sand 19.5 T2   

4.0-5.0 W Sand Grus   17.3    

5.0-6.0 W Sand Grus   17.2    

11 

10.0-

12.0 H - GI 

Sand Humus 

Glimmer Sand 32.5 T2 1.4 

0.0-1.0 W Sand Grus   6.1   

1.0-2.0 W Grus   9.3   

2.0-3.0 W Grus   9.6   

3.0-4.0 H Sand Grus Sandig Grusig Matr. 20.0 T2  

4.0-5.0 W Grus Sand   16.7   

8.0-10.0 W Sand Grus Silt   39.0   

16 

18.0-

20.0 H Sand Grus Sand 21.7 T2  

0.0-1.0 H Sand Grus Sand 8.2 T2  

1.0-2.0 W Grus Sand   7.6   

2.0-3.0 H Grus Sand Grusig Sandig Matr. 7.3 T1  

3.0-4.0 W Grus Sand   9.0   

4.0-5.0 W Grus Sand   12.1   

7.0-9.0 H Sand Grus Grusig Sand 24.1 T1  

18 

12.0-

14.0 H Grus Sand Grusig Sandig Matr. 19.9 T1  

0.0-1.0 W Grus Sand   2.2   

1.0-2.0 H Grus Sand Grusig sandig Matr. 8.9 T2  

2.0-3.0 W Grus   8.0   

3.0-4.0 W Sand Grus   22.1   

4.0-5.0 H - GI Sand Humus Sand 29.5 T2 2.7 

31 

5.0-6.0 W Grus Sand    18.8     
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Hull Dybde 

 (m) 

Analyse 

metode 

Klassifisering, visuell Klassifisering,  

korngradering 

Vann- 

innhold % 

Tele- 

gruppe 

Glødetap 

0.0-1.0 W Sand   10.4    

1.0-2.0 H Grus Sand 

Sandig Grusig 

Matr. 15.5 T1   

2.0-3.0 W Sand Grus   21.3    

3.0-4.0 W Grus Sand   14.4    

4.0-5.0 W Grus Sand   11.7    

5.0-6.0 W Grus Sand   13.2    

36 

8.0-10.0 H Sand Silt Siltig Sand 23.8 T2  

0.4-1.0 W Sand Grus   2.3    

1.0-2.0 W Grus Sand   10.5    

2.0-3.0 H Grus Sand 

Grusig Sandig 

Matr. 10.0 T1   

3.0-4.0 W Grus Sand   8.0    

4.0-5.0 W Grus Sand   8.6    

8.0-10.0 H Grus Sand 

Grusig Sandig 

Matr. 12.4 T2   

40 

13.0-

15.0 H Sand Silt Siltig Sand 24.8 T2   

Type – forkortinger:W = RutineundersøkelseH = Hydrometeranalyse  Gl = glødetap  

 
*  Klassifisering med korngradering har korrekt definisjon på løsmassene mtp. det prosentvise 

forholdet mellom de ulike fraksjonene, visuell klassifisering er således bare veiledende. 
Korngraderingsanalyse tar ikke hensyn til innholdet av humus eller skjell, derfor er begge 
klassifiseringer vist. 
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