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1. SAMMENDRAG 

Oppdrettsselskapet Cermaq ønsker å etablere settefiskanlegg på Veines i Breivikbotn. Prosjektet 

går ut på å utvikle og bygge et nytt smoltanlegg i Finnmark med en årlig kapasitet på ca. 10-12 

millioner smolt. Prosjektet er etablert som en del av Cermaq Norge sin strategi om å optimalisere 

tilgang på smolt for egen produksjon i sjø, minimere biologisk risiko i produksjonen, redusere 

smolt-kostnader og muliggjøre vekst. 

 

Rambøll Norge AS har ansvar for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning. Videre er Rambøll Norge AS engasjert for å se på løsninger for 

vannforsyning, brannvanndekning og avløp (VA-løsning) for administrasjonsdelen til det 

planlagte settefiskanlegget. I tillegg har Rambøll vurdert flomfaren som følge av flom i 

vassdrag/bekker, og som følge av stormflo for en 200-årsflom. 

 

Denne VA-planen omfatter overordnet beskrivelse av tekniske løsninger for VA-anlegg tilknyttet 

administrasjonsdelen til det planlagte anlegget. Planen skal i tillegg dokumentere at planlagt 

utbygging er flomsikkert med hensyn til en dimensjonerende bekkeflomhendelse og stormflo 

(200-årsflom), og eventuelt fremme forslag til avbøtende sikringstiltak for å sikre planområdet 

mot flom. 

 

Vurderinger og beregninger for den planlagte prosessdelen for fisk i settefiskanlegget, altså 

vannforsyning (ferskvann og sjøvann) og utslipp, inngår ikke i denne rammeplanen.  
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2. ORIENTERING 

2.1 Prosjektets omfang 

Rambøll Norge AS er engasjert for vurdering av overordnet  VA-løsning i forbindelse med 

detaljregulering av området. 

 

Forslag til plassering av settefiskanlegg og tilhørende tekniske anlegg, utarbeidet av Cermaq, 

ligger til grunn for forslag til VA-plan for området, jf. Figur 2-1. Forutsetninger for beregning av 

mengder er utført med bakgrunn i Figur 2-1 og antall personekvivalenter. 

 

 

Figur 2-1. Grensesnitt illustrasjon – forslag til plassering av settefiskanlegg med tilhørende infrastrukturanlegg. 

Kilde: Cermaq. 

 

2.2 Beliggenhet, topografi, grunnforhold etc. 

Planområdet ligger på Veines i Hasvik kommune, ca. 4,5 km fra Breivikbotn. Planområdet er på 

ca. 260 daa og inkluderer nødvendig areal på land og i sjø. 

 

Anlegget er planlagt plassert på et planert industriområde som skal bygges hovedsakelig på 
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land, men også på fylling i sjø, jf. Figur 2-2. Terrenget heller sør/sørvestover mot havet. Planert 

areal skal ligge på kote +6. Det skal bygges veiadkomst til industriområdet samt et kaianlegg, 

med tilhørende molo, for anløp av båter. Kai planlegges på kote +3. 

 

 

Figur 2-2. Foreløpig utkast av detaljreguleringsplan for settefiskanlegg på Veines, Sørøya. Datert 29.01.2021. 

 

Det er utført geotekniske undersøkelser i området. Området er generelt preget av berg i dagen. 

Blotninger av berg er kartlagt og registrert under befaring. Dette samsvarer med løsmassekartet 

til NGU, jf. Figur 2-3.  
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Figur 2-3. Løsmassegeologi i planområdet. Kilde: NGU.no. 

 

2.3 Fremtidig utbygging 

Reguleringsplanen legger opp til et postsmoltanlegg med en administrasjonsdel som inkluderer 

inntil 40 ansatte. VA-planen omfatter vannforsyning og utslippsanlegg for administrasjonsdelen, 

samt slukkevann/brannvanndekning for bygningsmasse på anlegget. 

 

2.4 Eksisterende vannforsynings- og avløpsnett (VA) 

Planområdet har ikke utbygd VA-anlegg. 
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3. VANNFORSYNING 

3.1 Dimensjonerende vannmengder 

Dimensjonerende vannforsyningsmengder er beregnet med basis i samtidighetsvurderinger. 

Forbruket fastsettes med bakgrunn i en antakelse rundt antall vannkrevende installasjoner i 

bygget, samt sannsynlighet for hvor mange installasjoner som er i bruk samtidig, se Tabell 3-1. 

 

Tabell 3-1. Dimensjonerende vannforsyningsmengde basert på antall installasjoner i bygget. 

 

 

Dimensjonerende samtidig vannforbruk, basert på samtidighetsberegninger: 

Qdimforbruksvann = ca. 0,9 l/s. 

 

Brannskap eller ev. sprinkleranlegg er ikke inkludert i beregningene. 
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3.2 Slokkevann 

For krav til slokkevann angir TEK17 § 11-17 følgende preaksepterte ytelseskrav til utendørs 

vannforsyning: 

 

1. Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei. 

2. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket 

dekkes. 

3. Slokkevannskapasiteten må være: 

a. Minst 20 l/s i småhusbebyggelse 

b. Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

4. Åpne vannkilder må ha kapasitet for 1 times tapping. 

 

 
Slokkevannskrav for anlegget er 50 l/s. 
  

Qmaxdimvann = Qdimforbruksvann + Qbrann = 0,9 l/s + 50 l/s = ca. 50,9 l/s.  

 

Uttak for slokkevann bør etableres direkte på forsyningsledninger til prosessanlegget. Dersom 

det skal etableres sprinkleranlegg på anlegget, tilknyttes dette uttak for slokkevann.  
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3.3 Eksisterende nett 

Det er ikke utbygd vannforsyningsnett i planområdet. 

 

3.4 Løsning innad i planområdet 

Vannforsyning til administrasjonsdelen inkludert slukkevann hentes fra vannforsyningsanlegg til 

prosessanlegget. Ved behov kan eget vannrenseanlegg for drikkevann til sanitærdelen vurderes.  

 

Vannkilden for anlegget er Eggevassdraget. Det anlegges rørledning fra kilden til 

settefiskanlegget, jf. Figur 2-1Feil! Fant ikke referansekilden.. Vannforsyningen frem til 

settefiskanlegget er ivaretatt av annen prosjekteringsgruppe. Dimensjon på vannstikk ut fra bygg 

fastsettes av rådgiver RIV. 

 

 

 

4. SPILLVANN 

4.1 Dimensjonerende spillvannsmengde 

Dimensjonerende spillvannsmengder er beregnet etter samme prinsipp som vannforbruket. 

Forbruket fastsettes med bakgrunn i en antakelse rundt antall vannkrevende installasjoner i 

bygget, samt sannsynlighet for hvor mange installasjoner som er i bruk samtidig, jf. Tabell 4-1. 

 

Tabell 4-1. Dimensjonerende spillvannsmengde. 

 

 

Dimensjonerende samtidig vannforbruk, basert på samtidighetsberegninger: 

Qdimforbruksvann = 2,7 l/s. 
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4.2 Eksisterende nett 

Det er ikke utbygd spillvannsnett i planområdet.  

4.3 Løsning innad i planområdet 

Grovt beregnet vil de planlagte aktivitetene kreve en slamavskiller på 3 kammer med våtvolum 

på 9 m3. Anlegget er dimensjonert for 21 PE, og med forutsetninger om 1 tømming i året. 

 

Tabell 4-2. Grov dimensjonering av slamavskiller for fremtidig bruk. 

 

 

Avløpsrenseanlegget må tilfredsstille rensekrav for utslipp til sjø gitt i forurensningsforskriftens 

kapittel 12. Det må søkes om utslippstillatelse for tiltak med utslipp fra administrasjonsdelen. 

Hasvik kommune er utslippsmyndighet for anlegg som faller inn under forskriftens kapittel 12 

(opptil 50 PE). Utslippspunkt etableres minimum 2 meter under laveste lavvann. 

 

Uttrekkspunkt fra bygget må avklares i fase for detaljprosjektering blant annet i samråd med 

VVS-konsulent. Slamavskiller bør etableres over nivå av høyeste høyvann for å hindre tilbakeslag 

i renseanlegget. Utslipp for sanitærvann bør etableres i god avstand fra sjøvannsinntak og 

utslippsanlegg for postsmoltanlegg.   

 

  

Oppdragsgiver: 

Prosjekt: Settefiskanlegg Veines Prosjektleder: 

Beregningsark: Dimensjonering slamavskiller

Område: Sørøya

Utført: TUPH Kontrollert: HPB Godkjent:

Dato: 28.01.2021 Dato: 28.01.2021 Dato: Volum fordeling

Antall

hydraulisk pe

Qmidl

l/p * d

Qinf

l/p * d

Døgnfaktor

F maks

Qdmaks

m3/d
Resipient Oppholds-

tid (timer)

Spesifikk

slammengde

m3/pe *

Turistanlegg

belegg %

Antall

tømminger

pr år

Nødv

Slamvolum

m3

Vann-

volum

m3

Totalt

volum

m3

Kammer 

1 (m3)

Kammer 

2 (m3)

Kammer 

3 (m3)

21 160 40 2 7.56 Sjø 9 0.25 1 5 3 8 6 1 1

Dimensjonering av 

Slamavskiller
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5. FLOMFAREVURDERING 

5.1 Innledning og mål 

I forbindelse med planlagt utbygging og detaljreguleringsplan for Settefiskanlegg på Veines er 

det behov for redegjørelse for flomfaren i området. 

 

Denne VA-planen skal dokumentere at planlagt utbyggingsområde på Veines er flomsikkert med 

hensyn til en dimensjonerende bekkeflomhendelse og stormflo (200-årshendelse), samt fremme 

forslag til avbøtende sikringstiltak for å sikre planområdet mot flom.  

 

5.2 Krav til flomsikkerhet  

TEK17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo angir ulike sikkerhetsklasser for byggverk i 

flomutsatt område. 

 

Tabell 5-1. TEK 17 sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område. 

 

 

Ifølge TEK 17’s veiledning, havner planlagt settefiskanlegg med administrasjonsdel i 

sikkerhetsklasse F2, middels konsekvens og største nominelle årlige sannsynlighet på 1/200, 

hvilket tilsvarer 200 årsflom. Kravene i TEK 17 kan oppnås ved enten å plassere byggverket 

utenfor flomutsatt område, ved å sikre det mot oversvømmelse eller ved avbøtende sikringstiltak 

som hindrer skader. 

 

I henhold til TEK 17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo, 4. ledd, skal byggverk plasseres eller 

sikres slik at det ikke oppstår skade ved erosjon. 

 

Det er tenkt at bekker skal legges i kulvert under ny sjøfylling, for å føre vannet trygt ned mot 

sjø. 

 

5.3 Klimafremskrivinger 

For å unngå forhøyet skaderisiko som følge av forventet økning i kraftig nedbør, anbefales det å 

legge til et klimapåslag på dagens dimensjonerende nedbør hentet fra IVF-kurver (Norsk 

klimaservicesenter, 2020).  

 

Norsk klimaservicesenter anbefaler å bruke tabellen under for å komme fram til et klimapåslag 

på dimensjonerende nedbør. Tilnærmingen er basert på ulike varigheter og gjentaksintervall, jf. 

Tabell 5-2. Herunder er konsentrasjonstiden beregnet til mindre enn 1 time, og dermed et 

klimapåslag på 50 %. 
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Tabell 5-2. Anbefalte klimapåslag på dimensjonerende nedbør fra Norsk klimaservicesenter. 

 

 

5.4 Metode 

Flomfarevurderingen er basert på NVE’s veiledere, hvor NVE 2/2011 Flaum- og skredfare i 

arealplanar og NVE 7/2015 Veileder for flomberegninger i små uregulerte felter, er de mest 

sentrale. 

 

Vedrørende stormflo ble Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) sin rapport om 

havnivåstigning og stormflo (2016) benyttet (tabeller for stormflotall og havnivåstigning inklusive 

anbefalt klimapåslag). 

 

5.4.1 Kulvertanalyse 

Det er utført dimensjonering og tilhørende kapasitetsberegninger for vurdering av nødvendig 

tverrsnitt på kulverter for bekkelukking. Resultatene gir en oversikt over nødvendig størrelse av 

kulverten. 

 

Det beregnes i utgangspunktet for sirkulær betongkulvert. 

 

5.4.1.1 Nomogram 

Nomogrammet Headwater depth for concrete pipe culverts with inlet control (for rørkulvert) ble 

brukt for grov dimensjonering og design av kulvertene. 

 

Valgt dimensjonerende kriterium er HW/D (vannstand/rørstørrelser) lik 1.0, det vil si at 

oppstrøms vanndybde ikke skal bli større enn rørets diameter, samt at det da er en 

reservekapasitet på ca. 20% før røret fylles. Rørstørrelser er avrundet til praktiske rørstørrelser 

som finnes i markedet. 

 

Nomogram forutsetter innløpskontroll på kulvertene. 
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5.5 Flomfaretyper 

Figur 5-1 viser plangrensen, inkludert eksisterende FKB vanntema og Elvenett. Figuren viser at 

det er ingen store elver og vassdrag som er i nærheten av planområdet, men tre bekker som går 

inn i planområdet. Disse tre bekkene vil utgjøre en flomfare for planområdet, i tillegg til stormflo 

(da planområdet ligger ved havet). 

 

 

Figur 5-1. Planområde (stiplet rød linje) med eksiterende vanntema i blått. 

 

5.6 Bekkeflom og løsning innad i planområdet 

 

5.6.1 Bekkekryssing 1 

5.6.1.1 Nedbørfelt 

Bekken som kommer inn i planområdet helt i vest har et nedbørsfelt på ca. 0,8 km2. Det består i 

hovedsak bare av snaufjell og ca. 1 % sjø. Løsmassen består av 100 % bart fjell. 

 

 

Bekkekryssing 2 

Bekkekryssing 3 

Bekkekryssing 1 
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5.6.1.2 Flomberegning 

Dimensjonerende 200-årsflom er beregnet til 2,8 m3/s, inklusive klimapåslag er flommen 

beregnet til 4,2 m3/s.   

 

5.6.1.3 Dimensjonering og design av nødvendig kulvert 

Gitt at innløpet på kulverten etableres med innløpskontroll, vil behovet for å kunne håndtere en 

200- års flomhendelse med klimafaktor være en Ø1600 mm kulvert, Figur 5-2. 

 

 

Figur 5-2. Beregning av nødvendig kulvertdimensjon for bekkekryssing1. 
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5.6.2 Bekkekryssing 2 

5.6.2.1 Nedbørfelt 

Bekken som kommer inn i midten av planområdet, har et nedbørsfelt på ca. 0,4 km2. Det består i 

hovedsak bare av snaufjell og ca. 3 % sjø. Løsmassen består av 100 % bart fjell. 

 

5.6.2.2 Flomberegning 

Dimensjonerende 200-årsflom er beregnet til 2,4 m3/s, inklusive klimapåslag er flommen 

beregnet til 3,6 m3/s.   

 

5.6.2.3 Dimensjonering og design av nødvendig kulvert 

Gitt at innløpet på kulverten etableres med innløpskontroll, vil behovet for å kunne håndtere en 

200- års flomhendelse med klimafaktor være en Ø1600 mm kulvert (avrundet), jf. Figur 5-3. 

 

 

Figur 5-3. Beregning av nødvendig kulvertdimensjon for bekkekryssing2. 
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5.6.3 Bekkekryssing 3 

5.6.3.1 Nedbørfelt 

Bekken som kommer inn i midten av planområdet, har et nedbørsfelt på ca. 0,3 km2. Det består i 

hovedsak bare av snaufjell og ca. 1 % sjø. Løsmassen består av 100 % bart fjell. 

 

5.6.3.2 Flomberegning 

Dimensjonerende 200-årsflom er beregnet til 1,9 m3/s, inklusive klimapåslag er flommen 

beregnet til 2,9 m3/s.   

 

5.6.3.3 Dimensjonering og design av nødvendig kulvert 

Gitt at innløpet på kulverten etableres med innløpskontroll, vil behovet for å kunne håndtere en 

200- års flomhendelse med klimafaktor være en Ø1400 mm kulvert (avrundet), jf. Figur 5-4. 

 

 

Figur 5-4. Beregning av nødvendig kulvertdimensjon for bekkekryssing3. 
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5.7 Stormflo 

Havnivåstigningen kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land enn hva som 

er tilfelle i dag. Dette kan føre til skader på bebyggelse og infrastruktur på grunn av 

oversvømmelse i områder hvor en i dag ikke har registrert skader. I rapporten «Havnivåstigning 

og stormflo» (DSB, 2016) er det gitt tall for ulike returnivåer for stormflo og havnivåstigning 

med klimapåslag for alle kystkommuner i Finnmark. I beregningene er det tatt hensyn til 

landhevning. Basert på høye klimagassutslipp og beregninger for perioden 2081-2100, er det 

anbefalt å bruke fra 60-78 cm (avhengig av kommune) som tillegg for havnivåstigning med 

klimapåslag. I tillegg må det gjøres egne vurderinger for bølge- og vindoppstuving. I rapporten 

er det gitt eksempler på hvordan tallene skal brukes i planlegging. 

 

Anvendte dimensjonerende stormflonivåer i denne utredning er vist i Figur 5-5. 

 

 

Figur 5-5. Vannstandsnivå for Veinesbukta i Hasvik, inklusive anbefalte nivå for planlegging (sikkerhetsklasser med 

klimapåslag, år 2100). Kilde: Kartverket.no. 

 

5.7.1 Dimensjonerende stormflonivå 

For stormflo er det benyttet 200-årshendelse inkludert klimapåslag, dvs. 2,75 moh 

(sikkerhetsklasse 2 for 200 år stormflo) for Veinesbukta. 
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Det ble kjørt en avrenningsanalyse i Scalgo som inkluderer planlagt situasjon med sjøfylling på 

kt. +6 og nye kulverter. Analysen tar også hensyn til dimensjonerende stormflonivå på kt. 

+2,75. 

 

 

Figur 5-6. Avrenningsanalyse som viser vannveier for ny planlagt situasjon og forslag til plassering av kulverter.  

Stormflonivå (kt. +2,75) er hensyntatt. 

 

Avrenningsanalysen viser at de tre bekkene som har avrenning inn i planområdet vil bli ført trygt 

ut av planområdet ved hjelp av de tre kulvertene. Videre vil heller ikke stormflo påvirke 

planområdet noe nevneverdig. 

 

  

Kulvert 1 

Ø1600 mm 

Kulvert 2 

Ø1600 mm 

Kulvert 3 

Ø1400 mm 

Forslag til 

plassering av 

settefiskanlegg 
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6. AVSLUTNING 

I denne VA-rammeplanen er det tatt hensyn til vannforsyning og utslipp for administrasjonsdelen 

på det fremtidige settefiskanlegget.  

 

Det er ikke utbygd vann- og avløpsnett i planområdet. Vannforsyningen og slokkevannskapasitet 

etableres på vanninntak til postsmoltanlegg.  

 

Det etableres et eget renseanlegg for sanitærvann på anlegget, utslipp av slamavskilt avløpsvann 

til sjø. Det må søkes om utslippstillatelse for utslipp av spillvann fra sanitæranlegg i 

administrasjonsdelen for det nye anlegget.  

 

Når det gjelder flomfaren for planområdet, vil det ved etablering av tre kulverter under sjøfylling, 

klare å føre bekkevannet trygt ut av planområdet og ut til sjøen. Sjøfyllingen er plassert på kt. 

+6 og kt. +3 (kaiområdet), mens stormflonivå er beregnet til kt. +2,75. Stormflo vil derfor ikke 

påvirke planområdet noe nevneverdig. Flomfarevurderingen viser dermed at planlagt utbygging 

på Veines er flomsikker i henhold til TEK17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo. 
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