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• Klimaendringer 
• Befolkningsutvikling og urbanisering
• Nødvendig / naturlig fornyelse av 

gammel infrastruktur – noe etterslep
• Strengere nasjonale myndighetskrav 

med korte tidsfrister - dette treffer 
både staten selv, kommuner og 
næringsliv

• Nytt avløpsdirektiv i EU

Investeringsbehov på 360 mrd de neste 18 årene...
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Hva må vi forholde oss til?
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Nytt avløpsdirektiv på trappene
• Virkeområdet justert ned til tettbebyggelser fra 1000 pe
- innebærer krav om sekundærrensing fra 1000 pe
• Omfanget økt:

• Overvann: risikokartlegging, overvåking, prøvetaking   
• Energi: energirevisjon, energiregnskap, energinøytralitet
• Helse/smittestoffer: prøvetaking med helsemyndighetene 
• Mikroforurensninger: rensing
• Krav til informasjon til innbyggerne
• +++

• Vesentlig strengere krav til avløpsrensing
• Mindre følsomme områder tas ut  ikke lenger primærrensing
• Økt rensekrav for nitrogen, fra 70% til 85%



Kart over sårbare områder



Hovedpunkter som berører vår situasjon

• Tettbebyggelse med mer enn 1000 PE foreslås å måtte innføre 
sekundærrensing (2000 i dag men også innskrenkning på å bygge flere 
under 2000 i samme tettbebyggelse, ikke krav til dette mellom 2000-
10000 til sjø i dag) frist 31.12.27

• Alle over 100 000PE får krav til nitrogen/fosfor, frist 50% 2030, 50% 2035
• Anlegg i sårbare områder mellom 10-100 000 PE får krav til 

nitrogen/fosfor, frist 2040
• Anlegg over 100 000 PE får krav til mikroforurensinger, frist 2030/2035
• Anlegg mellom 10-100 000 PE, krav til mikroforurensing frist 2035/2040



Bransjen har en stor utfordring

• Hvordan skal vi løse denne på best mulig måte?

Myndigheter
Kommuner



Kapasitetsutfordringene
• Kapasitet i markedet må koordineres, det er omlag 1550 årsverk med va-rådgivere, av disse jobber ca. 

40% med andre sektorer. Vi har estimert sammen med rådgiverne at vi mangler over 300 årsverk i 
markedet. Av disse burde 200 årsverk av dette vært med prosesskompetanse. Altså en dobling av 
dagens kapasitet. 

• Statsforvalter og direktorat har også kapasitetsutfordringer. Mangelfull veiledning, lang 
saksbehandlingstid, manglende regelverksavklaringer mm. Fordi to nabokommuner også kan få 
forskjellige frister mister man muligheten til gode fellesløsninger hvis man ikke får en koordinering. 

• Når alt skal skje samtidig får vi heller ikke til et nødvendig kompetanseløft på avløpsområdet. Det 
trengs i hele bransjen inklusiv forvaltningen. Ny teknologi og innovasjoner blir også fort bortprioritert i 
en slik situasjon, det er svært uheldig. 

Dette er bakgrunn for at vi nå, sammen med KS,  krever en handlingsplan for 
avløpsområdet



• Staten må bidra til å koordinere de knappe ressursene som 
er tilgjengelig, hjelpe til med å prioritere tiltak og sikre 
gjennomføringskraft. Tydelig definisjon på tettbebyggelse 
må på plass

• Staten må sørge for at Miljødirektoratet og statsforvalterne 
har nødvendig kompetanse og kapasitet til å avklare og 
forvalte regelverk, veilede og følge opp kommunene

• Avløpsbransjen må stimuleres til å bruke det store løftet 
samfunnet står ovenfor til å bygge mer kompetanse i hele 
bransjen

• Staten må stimulere til utvikling av bærekraftige 
teknologiske løsninger tilpasset for norske forhold

• Kommunene må være med å utforme planen

Handlingsplanens hovedpunkter



Hva må vi i bransjen selv klare?
• Standardisere mer – anlegg mellom 1000-10000 pe bør bli «hyllevare»
• Felles innkjøp på tvers av kommuner
• Bygge flere anlegg sammen på tvers av kommuner, der det er 

hensiktsmessig – gir også gevinster for drift og kompetansemiljøer 
• Benytte de samlede ressurser smartere, eks rådgivere
• Tiltrekke oss større kapasitet inn i vårt marked/utvikle større kapasitet i 

vårt marked
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