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Tidenes avløpssatsing

Investeringsbehov i 

bransjen på 332 mrd. 

kr. fram mot 2040

Ledningsanlegg: 195 mrd

Vannbehandling: 65 mrd

Avløpsbehandling: 72 

mrd (Eks. nitrogenrensing)

Stort behov for mer 

kompetanse og 

kapasitet: 

driftsoperatører, 

ingeniører, siv.ing

og andre fagfolk til 

hele bransjen



Avløpssituasjonen i Norge – kort status

Norge er i brudd med EUs 
avløpsdirektiv

Mange kommuner er  i 
brudd med 
utslippstillatelser, og 
får avvik fra 
statsforvalteren

Medfører bl.a. 
byggestopp i enkelte 
kommuner

Kommuner må søke om nye 
utslippstillatelser – NB: 
nytt regime

Krevende 
markedssituasjon: 
leverandører/entrepenører
og konsulenter forteller 



2019 og 2020: Miljødirektoratet strammer 
inn

Sekundærrensing og primærrensing



Mer avløpsrensing – betyr mer slam

• Stort behov for flere 
slambehandlingsanlegg  - over hele 
landet – underkapasitet i dag – også 
hos kommersielle aktører

• Flere transporterer avløpsslam til 
anlegg i Sverige



Tidenes avløpssatsing betyr også muligheter

• Norsk Vann samarbeider bl.a. med 
Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)

• Teknologiutviklingsprogrammet, forvaltet 
av FHI, for tiltak innen vannforsyning. 
Norsk Vann arbeider for at programmet 
skal utvides til å omfatte også tiltak innen 
avløp

• Med knappe ressurser, inkl. hos 
rådgiverne: søk samarbeid!



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 ventes 

26 oktober

• Behandles av EU-Parlamentet 
og EUs Råd

• Forventet endelig beslutning 
Q1 2024? 

• Vil påvirke Norges 
avløpspolitikk flere 10-år 
framover

• Generelt: strengere krav til 
rensing



Norsk Vanns tilbud: 
Nettverksgrupper for erfaringsdeling
Medlemstilbud – for kommuner og 
driftsassistanser
6 nettverksgrupper: 
• Nybygging og ombygging av 

renseanlegg
• Drift og optimalisering av 

renseanlegg
• Fremmedvann på ledningsnett
• Søknad om utslippstillatelser
• Rapportering og oppfølging av krav 

i utslippstillatelser 
• Avløpsslam/biorest/biogass

Til ledere: la medarbeiderne dine få lov til å 
bli med i nettverk!
Kontakt: elisabeth.lyngstad@norskvann.no



Norsk Vanns kurstilbud

• Legger om driftsoperatørkursene 
– delvis digitalt og fysisk

• Elektro for ikke-elektrikere

• Elektrofagbevis for 
driftsoperatør

• Etablerer kurs om avløpsrensing 
og nitrogenrensing





Arenaer for samarbeid

• Benytt etablerte arenaer!

• Regionale samlinger –
driftsassistanser

• Norsk Vann –
teknologiutviklingsnettverk

• LUP

• Statsforvalterne?



Hva gjør Norsk Vann - nye rapporter/prosjekter

• Mikroforurensninger og legemidler i 
avløpsvann (kommer)

• Bærekraftstrategi – handlingsplan for 
å oppfylle FNs bærekraftmål (vedtatt)

• Nasjonal slamstrategi (kommer)

• Veiledning oljeutskiller (starter 2022)

• Håndbok i kildesporing (starter 2022)

• Ny undersøkelse av miljøgifter i 
avløpsslam (starter okt-2022)

• Frist for nye prosjektforslag: 1.10.22
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