
Hvordan ligger vi an til å oppfylle 

kravene i avløpsregelverket?
HEVAs høstkonferanse 2017



Forurensningsforskriften del 4 Avløp

• Kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp

• Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra 

bolighus, hytter og lignende

• Kapittel 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra 

mindre tettbebyggelser

• Kapittel 14 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra 

større tettbebyggelser

• Kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann

• Kapittel 15A Påslipp 

• Kapittel 15B Rensing av avløpsvann



Krav og frister



Kapittel 14-anlegg

• samtlige anlegg i Nordland har fått 

tillatelse til primærrensing

– overvåking av resipienten hvert 4. år for å 

dokumentere at den er mindre følsom

Parameter Rensekrav Konsentrasjonskrav

BOF5 20 % reduksjon 40 mg O2/liter

Suspendert Stoff 50 % reduksjon 60 mg SS/liter



Kapittel 14 – problemstilling 
• finsiler fra Salsnes Filter dominerer i 

kystkommuner

• flere tilsvarende anlegg under 

prosjektering og bygging

• problemer med å oppfylle 

primærrensekravet

– særlig SS har vist seg vanskelig



Årsrapporter for 2016



Så hvorfor ikke bare gå for 

sekundærrensing?

• Fordeler

– enklere å overholde 

rensekrav

– slipper 

resipientovervåking

• Ulemper

– høyere 

investeringskostnader

– mer kompliserte 

anlegg

• eller…??

– høyere driftskostnader

• eller…??



Kapittel 13-anlegg
• alle anlegg med utslipp til mindre følsomt 

område og belastning fra 1000 pe og 
oppover 

• og alle anlegg med utslipp til følsomt og 
normalt område 

• skulle tilfredsstille kravene i 
forurensningsforskriften innen utgangen av 
2008

(unntak: tillatelser med strengere rensekrav gjelder fortsatt)



Kapittel 13-anlegg – krav 
• anlegg med utslipp til mindre følsomt område 

• 1000 pe og større

– avløpsnett

– lukt

– utforming og drift

– rapportering

– prøvetaking og analyse

– sil med lysåpning maks 1 mm

– slamavskiller

– Parameter Rensekrav Konsentrasjonskrav

Suspendert stoff 20 % reduksjon 100 mg SS/liter



Kapittel 13-anlegg – krav 
• anlegg med utslipp til følsomt eller normalt 

område

– 90 % reduksjon av fosformengden

– ledningsnett

– lukt

– utforming og drift

– prøvetaking og analyse



§ 13-6 Avløpsnett





§§ 13-12 – 13-15 Prøvetaking og analyse



Tilknytninger til avløpsanlegg



Litt mer detaljert for 2016
Befolkning i Nordland pr 
1.1.2016 var 

242 866 personer

173 614 personer er tilknyttet 
kommunalt avløp ≥ 50 pe

av disse bor 82 863 i Bodø, 
Mo, Mosjøen og Narvik 
(kapittel 14)

69 252 personer er tilknyttet 
avløpsanlegg ≥ 50 pe

med urenset utslipp



Utslipp inntil 1000 pe

• kapittel 13 

– utslipp til mindre følsomt område

– tillatelser gitt før 1.1.2007 gjelder fortsatt
• evt endringer hjemles i forurensningsloven § 18

• kapittel 12

– tillatelser gitt før 1.1.2007 gjelder fortsatt
• evt endringer hjemles i forurensningsloven § 18

– utslipp som ikke krevde tillatelse på 
etableringstidspunktet er lovlige

• inntil kommunen i enkeltvedtak eller forskrift bestemmer 
at de er ulovlige innen en gitt frist



Forurensningsloven § 48
• «Forurensningsmyndigheten skal føre tilsyn 

med den alminnelige forurensningssituasjon 

og med forurensninger fra de enkelte kilder»

• «Forurensningsmyndigheten skal gjennom 

råd, veiledning og opplysning arbeide for å 

motvirke forurensninger og avfallsproblemer 

og se til at reglene i loven og vedtak i 

medhold av loven blir fulgt»



Kan VA-gebyret brukes til å finansiere tilsyn?

• § 11-4 Kommunale saksbehandlings og kontrollgebyrer
– Kommunen kan gi forskrift om gebyrer for egen behandling av 

eksisterende tillatelser, påslippsvedtak etter § 15A-4, behandling 
av søknad etter § 12-4, § 13-4 og § 15-4, for saksbehandling 
etter lokale forskrifter, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å 
sikre at kapittel 11 til 16 eller vedtak i medhold av disse kapitlene 
blir fulgt

• § 16-1 Rammen for gebyrene
– Kommunen fastsetter i forskrift regler for beregning og innkreving 

av vann- og avløpsgebyrene, samt gebyrenes størrelse, innenfor 
rammene av denne forskriften. […] kommunens antatte direkte 
og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og 
kapitalkostnader

• det betyr
– nei, kapital- og driftskostnader og kostnader knyttet til 

saksbehandling og kontroll skal holdes adskilt


