
Akvaplan-niva AS  Dato: 20-01-2022 
Postboks 6066 Stakkevollan, 9296 Tromsø Forfatter: Magnus Drivdal 
NO 937 375 158 MVA  Tel:  +47 975 19 771 
www.akvaplan.niva.no Email: mad@akvaplan.niva.no  
 

Akvaplan-niva AS. Notat - 61651 
20-01-2022 - Side 1 av 3 

 
 
 

Notat 
Til: Cermaq Norway AS 
Kopi:  
  
  

Sak: Tilleggsnotat vannkontakt utslipp og inntak Høyvik, Sørøya 
 
 
Lokalisering av utslipp og inntak er valgt på bakgrunn av spredningsmodellering for å unngå vannkontakt 
og spredning av partikulært organisk materiale mellom punktene.  
 
Figur 1 i dette notatet er hentet fra modelleringsrapporten (Akvaplan-niva rapport 61651-1). Spredning 
fra avløp (Figur 1) viser både at utslippet i hovedsak vil spres til dyp 0-20m og at transporten 
hovedsakelig er imot øst-nordøst. Inntak befinner seg sørvest for utslippet på ca. 65m dyp. Det er dermed 
ikke forventet at det vil være vannkontakt mellom utslipp og inntak. Fra utslippet vil det også komme 
partikulært organisk materiale som etter hvert synker ned mot bunnen. I modelleringsrapporten var 
avtrykket til organisk partikulært materiale omregnet til karbon presentert. I Figur 2 under er avtrykket 
presentert sammen med forslag til inntakspunkt, der rød stjerne (forslag 2) representerer lokalisering som 
er valgt. For forslag 2 indikerer modelleringen at inntakspunktet også med tanke på sedimenter vil være 
upåvirket av utslippet.  
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Lokalisering av utslipp og inntak er valgt på bakgrunn av spredningsmodellering for å unngå vannkontakt 
og spredning av partikulært organisk materiale mellom punktene. 

Figur l i dette notatet er hentet fra modelleringsrapporten (Akvaplan-niva rapport 61651-1). Spredning 
fra avløp (Figur l) viser både at utslippet i hovedsak vil spres til dyp 0-20m og at transporten 
hovedsakelig er imot øst-nordøst. Inntak befinner seg sørvest for utslippet på ca. 65m dyp. Det er dermed 
ikke forventet at det vil være vannkontakt mellom utslipp og inntak. Fra utslippet vil det også komme 
partikulært organisk materiale som etter hvert synker ned mot bunnen. I modelleringsrapporten var 
avtrykket til organisk partikulært materiale omregnet til karbon presentert. I Figur 2 under er avtrykket 
presentert sammen med forslag til inntakspunkt, der rød stjerne (forslag 2) representerer lokalisering som 
er valgt. For forslag 2 indikerer modelleringen at inntakspunktet også med tanke på sedimenter vil være 
upåvirket av utslippet. 
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Figur 1:Spredning av utslippet fra valgt lokalisering. Fargeskalaen representerer antall partikler per 
kubikkmeter per dag.   
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Figur 1: Spredning av utslippet fra valgt lokalisering. Fargeskalaen representerer antall partikler per 
kubikkmeter per dag. 
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Figur 2: 
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Hoyvik carbon footprint release alt l ( lok 64191) 

Max carbon value is 0.03 kg/m?mmonth 

Area with values exceeding 95% of the max value: 0.02kg/m?/month is 1320 ml 
Carbon released monthly on average: 0.84865 tonnes 
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Figur 2: 

Akvaplan-niva AS. Notat - 61651 
20-01-2022 - Side 3 av 3 


