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«Vannet blir borte når jeg 
trekker i snora. 
Det er ikke noe galt her! 
Anlegget mitt fungerer helt 
fint det!!»

Sitat huseier

Behov for opprydding i avløpsanlegg i spredt bebyggelse?





En dag fungerer det ikke lenger når du trekker i snora…..
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Avløpsløsninger i spredt bebyggelse – hva er status ?

funksjonelt og estetisk fint………
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Avløpsløsninger i spredt bebyggelse – hva er status ?

...lite funksjonelt og forurensende………



KILDE: Miljødirektoratet, 2023

Flere påvirkninger på 
vannforekomstene                
– avløp fra spredt 
bebyggelse er en 
bidragsyter



Avløpsløsninger i spredt bebyggelse - behov for opprydding?

KILDE: www.ssb.no



Gamle anlegg 
med dårlig 
rensefunksjon



Gamle anlegg med 
dårlig rensefunksjon



Mye gammelt - stort etterslep !!



Nye anlegg bygges feil……



Nye anlegg bygges feil……



<1 mg/l tot P
<25 mg/l BOF5

Nye anlegg bygges feil……



Eksempel på algeoppblomstring

Årungen

Vansjø



Status mindre avløpsanlegg

• Stort etterslep

• Mange anlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav til utforming eller renseeffekt

• Et stort antall anlegg har behov for oppgradering eller utskifting

• De fleste kommuner har en stor jobb å gjøre! 

• Store utfordringer i fht. ressurser og kompetanse – både hos saksbehandlere i 
kommunene, prosjekterende og utførende aktører, samt leverandører og foretak 
som skal følge opp anleggene i driftsfasen





Miljømål i vannforskriften

www.lovdata.no



Mars 2019



Forurensningsforskriftens rensekrav 

www.lovdata.no



Områdeinndeling
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Standardkravene til rensing er satt ut fra hvor 
følsomme resipientene er for mottak av 
avløpsvann.  

a) Følsomme områder: Kyststrekningen 
Svenskegrensen-Lindesnes med tilhørende 
nedbørfelt og Grimstadfjord-området 
(Nordåsvannet, Grimstad-fjorden, Mathopen 
og Dolviken)

b) Normale områder: Ferskvannsforekomster i 
Norge som ikke   er klassifisert som følsomme

c) Mindre følsomme områder: Kystfarvann og 
elvemunninger fra Lindesnes til Grense 
Jakobselv som ikke er klassifisert som 
følsomme 



Resultater fra kartlegging - erfaringstall



Eksempel kartlegging eldre avløpsanlegg



Det finnes en begrenset meny av ulike separate renseløsninger som kan 
tilfredsstille gitte utslippskrav:

• Naturbaserte renseløsninger (NAT-løsninger) som tar i bruk og 
optimaliserer naturens egne selvrensingsprosesser i jord, vegetasjon og 
vann – ofte plassbygde anlegg

• Prosesstekniske anlegg som minirenseanlegg, som er nedskalerte 
utgaver av store konvensjonelle renseanlegg – som oftest prefabrikkerte 
anlegg

• Kombinasjonsløsninger av disse to
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Avløpsløsninger i spredt bebyggelse -
typer av renseløsninger



Filterbedanlegg

Infiltrasjonsanlegg

Biofilteranlegg 
for gråvann

Naturbaserte renseløsninger

Sandfilter-
anlegg



Slamavskiller 

Biologisk-kjemiske minirenseanlegg

Prefabrikkerte renseløsninger

Tett tank WC



Renseeffekter:

Fosfor:  5-10%

Organisk stoff:  20-30 %

Nitrogen: 5-10%

Bakterier: Lav

Slamavskiller

• Faste partikler og flyteslam 
holdes tilbake fra avløpsvannet. 

• Konstruert slik at vannet får lang 
oppholdstid og slik at bunnslam 
og flyteslam holdes tilbake

• Kan benyttes som eneste 
rensetrinn ved utslipp til mindre 
følsomme områder 

• Benyttes hovedsakelig som 
forbehandling før hoved-
rensetrinnet.

• Tidligere kammerinndeling ikke 
lenger krav -> krav i henhold til 
NS-EN 12566-1 og miljøblad 48



Infiltrasjonsanlegg

• Plassbygde anlegg

• Stor utbredelse i Norge 

• I mange områder den 
«foretrukne» løsning –
forutsatt egnede 
løsmasser/grunnforhold

• Stedlige grunnforhold er 
avgjørende for anleggenes 
utforming

• Arealkrevende anlegg

• Lite tekniske anlegg

Renseeffekter:

Fosfor:    >90%

Organisk stoff:  >90%

Nitrogen: 30-50%  (avhengig av jordtype)

Bakterier:  MEGET HØY!



Hovedtyper infiltrasjon



Infiltrasjonsanlegg

• Etableres i stedlige jordmasser som grøfter eller basseng

• Vertikal strømning ned gjennom fordelingslaget og videre ut i stedlige jordmasser

• Vannet renses via mekaniske, kjemiske og biologiske prosesser ved at avløpsvannet 
filtreres gjennom naturlig lagrede jordmasser

• Forutsetter selvdrenerende jordmasser med god renseevne

• Anbefales i områder definert som normale og følsomme

• Krever grundige grunnundersøkelser av stedlige jordmasser og god kompetanse hos 
prosjekterende og utførende aktører

• Relativt enkle anlegg – krever begrenset drift og vedlikehold, MEN viktig med et 
minimum av oppfølging og kontroll
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www.ngu.no



www.ngu.no



Minirenseanlegg
• Prefabrikkerte renseanlegg

• Hovedtyper av minirenseanlegg:

Biologisk-Kjemiske:  fjerning av  organisk 
stoff og fosfor

Biologiske:  fjerning av organisk stoff 

Kjemiske: fjerning av fosfor

• Stor utbredelse i Norge og andre 
europeiske land

• Hovedrenseløsning siste 20-30 år der 
det ikke er funnet egnede jordmasser 
for infiltrasjon

• Dokumentasjon som tilfredsstiller 
kravene i NS-EN 12566-3

• SINTEF Teknisk Godkjenning (TG)

Renseeffekter (biologisk-kjemisk):

Fosfor:    90%

Organisk stoff:  90%

Nitrogen: 20-40%  

Bakterier:  RELATIVT HØY (99%)



21 anlegg som har Teknisk 
Godkjenning (TG) per mars 2023

Tilfredsstiller   
rensekrav på:

90% fosfor (P)        
90% org.matr. (BOF5)

www.avlopnorge.no



Krav til badevannskvalitet - etterpolering

Ved utslipp av renset vann fra minirenseanlegg i sårbare områder eller områder der 
det settes krav til badevannskvalitet (<1000 E.coli per 100 ml), vil det  være behov for 
etterpolering etter de fleste minirenseanlegg:

• Filterløsninger;  prefabrikkerte filterløsninger, eks. biofilterkum 

• Infiltrasjon i løsmasser;  god etterpoleringsløsning for å redusere sykdomsfrem-
kallende organismer. Krever egnede løsmasser og slamavskilling i forkant for å unngå 
gjentetting - eksempel jordhauganlegg med tilkjørt filtersand

• Hygieniseringstrinn   - UV-enhet, membranfilter, oksidasjon;  reduksjon av 
sykdomsfemkallende organismer

• Gamle renseenheter  - sandfilter eller infiltrasjonsgrøft; forlenge oppholdstid –
redusere bakterietall

• Slamavskiller;  hovedsakelig for å håndtere slamflukt  - behov i forkant av 
filterløsninger 
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Biologisk-kjemiske minirenseanlegg

Ulike typer minirenseanlegg – de fleste anlegg som benyttes i Norge er biologisk-kjemiske 
minirenseanlegg egnet for nedbryting av organisk materiale og fjerning av fosfor

Minirenseanlegg er prosesstekniske anlegg, og anleggsutformingen vil være forskjellig fra 
en anleggstype til en annen. Generelt består biologisk-kjemiske minirenseanlegg av:

• Et forsedimenteringstrinn for fjerning av suspendert stoff/partikler 

• Et biologisk trinn for nedbryting av organisk materiale – med lufting/lufttilgang

• Et fellingstrinn for tilsetting av fellingskjemikalium og utfelling av fosfor

• Eventuelt etterpolerings-/hygieniseringstrinn for fjerning av sykdomsfremkallende 
organismer (bakterier)

Tekniske anlegg – tilfredsstillende drift og oppfølging er viktig!

Krav til drifts- og serviceavtale fastsatt i forurensningsforskriften (kap. 11)

Behov for tilfredsstillende kunnskap og kompetanse i serviceleddet 

Behov for kunnskap om riktig bruk av renseanlegget for anleggseier



Filterbedanlegg (Konstruert våtmarksfilter)

Renseeffekter:

Fosfor:    >90%

Organisk stoff:    >90%

Nitrogen:    >50%

Bakterier:  MEGET HØY!

• Plassbygd renseanlegg med tilkjørte        
filtermasser for behandling av totalavløp    

• Fjerning av organisk materiale i biofilter

• Binding av fosfor og reduksjon av bakterier                 
i filtermateriale med høy P-bindingsevne

• Kan etableres i tette masser – krever et visst areal

• Gode og stabile renseresultater





God renseeffekt – god badevannskvalitet (< 100 E.coli per 100 ml) 



Kompakt biofilter for gråvann
• Prefabrikkert renseanlegg for rensing av gråvann

• Hovedsakelig fjerning av organisk materiale  - filtermateriale 
med høy P-bindingskapasitet gir også binding av fosfor

• Utbredt bruk i hytteområder de senere årene

• Forutsetter separat toalettløsning og separate avløpsrør ut 
av hytte/bolig

• Gir gode renseresultater i kombinasjon med avløpsfri 
toalettløsning (se % i parentes)

Renseeffekter:

Fosfor:   > 75%      (95%)

Organisk stoff:   > 90% (95%)

Nitrogen:  30-50% (95%)

Bakterier:  GOD (>99,999%)





Nedsetting av tett tank for WC og gråvanns-
renseanlegg med slamavskiller og biofilter



Sandfilteranlegg

• Etableres i stedlige jordmasser med tilkjørt filtermedium 
(filtersand eller lettklinker)

• Oppsamling av renset vann i drensrør i bunnen av grøfta

• Oppsamlet vann ledes til inspeksjonskum 

• Anbefales kun for rensing av gråvann – alternativt der det 
ikke er krav til P-rensing

Renseeffekter:

Fosfor:  10-80%  
(NB! Filtermateriale og alder)

Organisk stoff:  >90 %

Nitrogen:   20-50%

Bakterier:  GOD





Samletank / tett tank 
Kun svartvann/toalettavløp anbefales til tett tank

Anbefales innstallering av:

• vannmåler

• nivåkontroll

• alarm 

I kombinasjon med godkjent gråvannsrenseløsning



www.avlop.no



TEMAark



www.avlop.no



Krav til utslipp av renset vann

§ 12-11, Utslippssted

Utslippssted fra renseanlegg skal lokaliseres slik at: 

a) utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst                                                                   
2 m under laveste vannstand,

b) utslipp til bekk/elv kun forekommer til bekk/elv med helårs vannføring, og 

c) utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser 

For øvrig skal utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg lokaliseres og utformes 
slik at virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at 
brukerkonflikter unngås – utslippet må være forurensningsmessig forsvarlig



Drikkevannskvalitet

Drikkevannsforskriften

Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille 
krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge

Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle 
aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører 
fare for at drikkevannet blir forurenset (§ 4).



www.mattilsynet.no



Drift og vedlikehold av renseanlegg
§12-13 i forurensningsforskriften 

Renseanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at de har tilstrekkelig yteevne 
under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de etableres 

• Slamavskillere tilknyttet helårsboliger eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke 
sjeldnere enn hhv. hvert 2. og 4. år 

• Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drift- og vedlikeholdsavtale

Ikke spesifiserte krav i forhold til andre anleggstyper 

Vår påstand: Alle typer av mindre avløpsanlegg har behov for et minimum av oppfølging og kontroll for 
å sikre tilfredsstillende funksjon!



Skal miljømålene i vann-
forskriftsarbeidet nås, må 
spredt avløp bidra!

Krever samarbeid mellom alle aktører!



NIBIO_no

NIBIO_no

NIBIO.no

www.nibio.no

Guro Randem Hensel

guro.hensel@nibio.no

Takk for oppmerksomheten!


