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Tidenes avløpssatsing
Investeringsbehov i bransjen på 
332 mrd. kr. fram mot 2040

Stort behov for rekruttering av 
driftsoperatører, ingeniører, 
siv.ing og andre fagfolk til hele 
bransjen



Avløpssituasjonen i Norge - status

Norge er i brudd med EUs avløpsdirektiv
Kommuner er  i brudd med utslippstillatelser
Statsforvalteren gir avvik og pålegg til 
kommunene

Medfører bl.a. byggestopp i enkelte 
kommuner

Nye forventninger til kommunene som skal 
søke om nye utslippstillatelser
Direktorat og statsforvalter har ikke 
tilstrekkelig kapasitet til å veilede 
kommunene
Leverandører/entrepenører og konsulenter 
forteller om fulle ordrebøker
Stramme tidsfrister gjør at er vi bekymret for 
gjennomføringskapasiteten 





Norsk avløpsråd

Leverandører/entrepenører
Rådgivere/konsulenter
Norsk Vann



Norge trenger: Nasjonal handlingsplan for 
avløpsområdet - I

For å lukke brudd på EUs avløpsdirektiv
For å være forberedt på nye krav i nytt 
avløpsdirektiv
En felles plan - for samordning og 
prioritering av tiltakene 

ikke kapasitet i markedet eller forvaltningen til 
å gjøre «alt» samtidig
allerede mange store oppdrag i bransjen –
prosess-leverandører sier nå nei til oppdrag
rådgivende ingeniører er overbelastet og må si 
nei til oppdrag



Norge trenger: Nasjonal handlingsplan for 
avløpsområdet - II

For å sikre gode og bærekraftige løsninger 
– som skal virke til vannets og folkets beste 
i 40-50 år
For å bygge kompetanse og kapasitet, 
sammen med FoUI og markedet
For å utnytte potensialet for 
næringsutvikling og -vekst



Store investeringer = stort potensiale 
hvis vi gjør de rette valgene

Bedre vannmiljø!
Bærekraftige løsninger
Kostnadseffektive 
løsninger
Innovasjon og økt grønn 
konkurransekraft
Miljøarbeidsplasser Fra bedreVANN, 2020



Nasjonal handlingsplan – inspirert av FAN-
programmet
• Kan legges til et utvidet Program 

for teknologiutvikling (FHI)
• Bygge kompetanse for 

nitrogenrensing med mer
• Gi teknologiutvikling for 

løsninger tilpasset norske 
forhold
• Løsninger og kompetanse for 

nyere utfordringer: 
klimaeffekter, miljøgifter etc

Fra tidsskriftet VANN – 3/92



Avløpsdirektivet
• Forslag til nytt direktiv 

ventet juli 2022
• Behandles av EU-

Parlamentet og EUs Råd
• Forventet endelig 

beslutning Q1 2024
• Vil påvirke Norges 

avløpspolitikk flere 10-år 
framover



3 hovedtema fra evalueringen av 
avløpsdirektivet 

Gjenværende 
forurensning

Manglende etterlevelse
Små tettbebyggelser

Spredt avløp
Urbant overvann, 

overløp

Mikroforurensninger
Klimagass

Energi
Avløpsslam

Helse

Nye utfordringer

Transparens
Finansiering
Affordability

(gebyr/kjøpekraft) 
Produsentansvar
Tilgang til sanitær

Styring
(governance)



Aktuelle temaer og mulige krav i nytt 
avløpsdirektiv

• Utslippskrav for utslipp til 
følsomt område
• Ressursgjenvinning
• Energi og klima
• Mikroforurensninger 

Fra EU-kommisjonens stakeholder workshop, 26.10.21



Mulige alternativer for utslippskrav for utslipp til følsomt område i nytt 
avløpsdirektiv

Myk regulering – dvs veiledning 
fra EU-kommisjonen, krav 
fastsatt av medlemsland

Blanding av tiltak (myk og 
streng regulering)

Streng regulering, krav fastsatt av EU

EU-kommisjonen gir 
veiledning om utpeking av 
følsomme områder

Medlemslandene bestemmer 
om evt strengere utslippskrav 
(N/P) er påkrevd for 
renseanlegg som vurderes å 
være en fortsatt betydelig 
kilde

EU-kommisjonen fastsetter 
strengere utslippskrav for 
nitrogen og fosfor

Medlemsland må øke 
renseeffekten for 
renseanlegg i følsomme 
områder med risiko for 
eutrofiering. 

EU-kommisjonen fastsetter 
strengere utslippskrav for nitrogen 
og fosfor

Medlemsland: må innføre strengere 
utslippskrav (N/P) for alle 
renseanlegg >10 000 p.e.



Mulige alternativer for ressursgjenvinning i nytt avløpsdirektiv

Myk regulering – dvs
veiledning fra EU-
kommisjonen, krav fastsatt 
av medlemsland

Blanding av tiltak (myk og 
streng regulering)

Streng regulering, krav fastsatt av 
EU

EU-kommisjonen gir 
veiledning om 
fosforgjenvinning

EU-kommisjonen fastsetter 
minimumskrav for 
fosforgjenvinning

Medlemsland: renseanlegg 
>100 000 pe må gjenvinne 
fosfor

Medlemsland: Alle renseanlegg 
må gjenvinne fosfor. Ved 
forbrenning av slam, krav om 
minimum 80% fosforgjenvinning



Mulige alternativer for energi og klima i nytt avløpsdirektiv

Myk regulering – dvs
veiledning fra EU-
kommisjonen, krav fastsatt av 
medlemsland

Blanding av tiltak (myk og 
streng regulering)

Streng regulering, krav fastsatt av EU

EU-kommisjonen gir 
veiledning om 
• energiledelse for 

renseanlegg
• rapportering av 

klimagassutslipp fra 
renseanlegg

Medlemsland: 
Risikobasert tilnærming 
for å: 
• øke energieffektiviteten 

fra renseanlegg
• redusere klimagassutslipp 

fra renseanlegg

Medlemsland: må sikre at 
renseanlegg 
>100.000 pe
• øker energieffektivitet, 

inkludert energiledelse 
for renseanlegg og 
ledningsnett

• klimagassutslipp fra 
renseanlegg overvåkes 
og rapporteres til EU-
kommisjonen 

• etablere mål for 
klimagassutslipp innen 
2030

Medlemsland: må sikre at
-renseanlegg >10 000 pe
• øke energieffektiviteten, inkludert 

energiledelse for renseanlegg og 
ledningsnett 

• klimagassutslipp fra renseanlegg 
– klimanøytralitet innen 2035 for 
renseanlegg >100 000 pe og 
innen 2040 for hele sektoren



Mulige alternativer for mikroforurensninger i nytt avløpsdirektiv

Myk regulering – dvs veiledning 
fra EU-kommisjonen, krav 
fastsatt av medlemsland

Blanding av tiltak (myk og 
streng regulering)

Streng regulering, krav fastsatt av EU

EU-kommisjonen gir 
veiledning om 
• fjerning av 

mikroforurensninger og 
overvåking av mikroplast i 
avløpsvann og –slam. 

Medlemsland skal benytte 
risikobasert tilnærming for 
å redusere 
mikroforurensninger

Medlemsland: må sikre at 
renseanlegg >100 000 pe
eller med utslipp til resipient 
i fare
• har et avansert  

rensetrinn for 
mikroforurensninger for å 
møte utslippskrav 
bestemt av EU

• Andre gjenværende 
renseanlegg må 
overvåke toksisiteten i 
utløpsvannet, og innføre 
avansert rensing, om 
nødvendig

Medlemsland: må sikre at
• renseanlegg >10 000 pe

overvåke og innføre et avansert 
rensetrinn for 
mikroforurensninger for å møte 
utslippskrav bestemt av EU



Regelverk – Norge - I

Forurensningsforskriften 
• Miljødirektoratet foreslår endrede krav i Ffor. kap

11, vedlegg 2 for å kartlegge innhold og omfang av 
miljøgifter i avløpsvann

• Krav til analyse av miljøgifter i avløpsvann erstattes 
med krav tilsvarende det opplegget som er 
benyttet  ved de 5-årige undersøkelser* av 
miljøgifter i avløpsslam, som er utført av Norsk 
vann. Nytt krav omfatter da prøver av både 
avløpsvann og avløpsslam. 

• Høringsfrist 1. april

*: siden 1996



Regelverk – Norge - II

Gjødselvareforskriften
• Forslag til nye 

grenseverdier for innhold i 
avløpsslam oversendt fra 
Mattilsynet til 
departementsgruppa (KLD 
og LMD) 2021

• Ellers ikke noe nytt om 
framdrift

Organisk
miljøgift

Innhold i 
mg/kg tørrstoff

DEHP 50 
Summen 
av PFOS 
og PFOA

0,04

PCB7 0,04



Hva gjør Norsk Vann - nye rapporter/prosjekter

• Mikroforurensninger og legemidler 
i avløpsvann (kommer)
• Bærekraftstrategi – ny 

handlingsplan for å oppfylle FNs 
bærekraftmål (pågår)
• Nasjonal slamstrategi (pågår)
• Veiledning oljeutskiller (starter 

2022)
• Håndbok i kildesporing (starter 

2022)
• Ny undersøkelse av miljøgifter i 

avløpsslam (starter 2022)



Nettverksgrupper for erfaringsdeling

Medlemstilbud – for kommuner 
og driftsassistanser
4 nettverksgrupper: 
• Nybygging og ombygging av 

renseanlegg
• Optimalisering av renseanlegg
• Fremmedvann
• Utslippstillatelser



Noen aktuelle rapporter



Noen aktuelle rapporter


