
Nytt fra Miljødirektoratet

Kapittel 13, infiltrasjon og revisjon av forurensningsforskriften



Noe som er godt og noe som er nytt

 Det som er godt er ikke nytt

 Det som er nytt er ikke godt



Kapittel 13

 Fungerer dårlig, kommunene følger i for liten grad opp egne 

anlegg

 Kommunene er misfornøyd eller lite fortrolig med ordningen

 Tilsynsaksjon i 2010

 Norsk Vann laget veiledning om tilsyn i 2010

 Vi har hatt en runde med fylkesmenn for å vurdere tiltak

– Ta tilbake

– Tilsyn

– Vannforskriften



Tilsyn med rolleutførelse

 Tilsyn, § 48 a i forurensningsloven ble endret i 2014(?)

– Skal gjøre det enklere for fylkesmannen i føre tilsyn med 

hvordan kommunene gjør jobben som forurensningsmyndighet

 Det er mulig å presse kommunene litt mer av den grunn, 

men tanken bak lovendringen var ikke primært dette

– Det kan undergrave en myndighet som er gitt
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Vannforskriften

 Kapittel 13-anlegg er tatt med 

på tiltakslistene

 Tiltakene skal føres tilbake til 

sektormyndighet

– Da er vi nesten like langt

– Det hjelper nok, men det 

hjelper ikke nok



Ta tilbake myndigheten

 Dette vurderes nå 

 Vi arbeider med revisjon av forurensningsforskriften

 Det er ikke lett å få tilbake majonesen på tuben

 I så fall må fylkesmannen prioritere bort noe annet

 Det blir færre fylkesmenn framover
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Finner vi en god løsning sprettes champagnen



Regulering av infiltrasjonsanlegg

 Vi har ikke noe godt system for regulering

 I forurensningsforskriften er ikke dette tenkt på

– Ut over å sette krav til bygging av anleggene

 Nesten alle anlegg bygget før 1985 går dårlig (Gjøvik)

 Nesten alle anlegg som er solid dimensjonert og ligger i 

egnede områder går godt

 Nesten ingen anlegg skifter ut filtermasser



Revisjon av forurensningsforskriften

 Avløp har vært regulert lenge

 5. Mosebok, kap. 23 vers 12-13

– Du skal ha et sted utenfor leiren som du skal gå ut til. Og 

mellem dine redskaper skal du ha en spade; med den skal du 

grave et hull, når du setter dig der ute, og så igjen dekke 

over det som er gått fra dig

 Regler får autoritet når de kan begrunnes i skriften

– Miljødirektoratet og fylkesmannen sliter litt mer



Revisjon av forurensningsforskriften

 Mye bør endres, og vi er i gang

 Det er mye som er opplagt feilplassert

 Mye fungerer fordi vi skjønner hva som er ment

 Det er flere problemstillinger vi må kikke på

– Infiltrasjon og kapittel 13

– Akkreditert prøvetaking

– Miljøgifter, mindre måling i vannfasen, mer i slam

– Overvann, eget kapittel og gebyr blant annet
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Mikroplast

 Sjekket renseeffekt på tre 

renseanlegg i Norge

– Den var svært god

 Det meste ender i slam

 Gjør det noe?

 Den store kilden er avrenning 

fra veg; bildekk og asfalt



Plastmedier til Tønsberg. Foto: Krüger Kaldnes

Sjekk plastbærere fra renseanlegg

 I overkant av 100 norske 

renseanlegg har små 

plastmedier

 Noen av disse har hatt uhell

 Noen slipper stadig ut litt

 Vi har bedt fylkesmannen følge 

opp

 Vi vil be Norsk Vann følge opp



Fosforgjenvinning

 Fosfor er satt på EU sin liste over 

kritiske råvarer

 Sammen med sirkulær økonomi 

utløser dette tiltak

 Avløp: Vi leder fosfor til jorder, 

men plantene utnytter dette i 

begrenset grad
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Skal vi sette oss mål?

 Det betinger at økt etterspørsel er 

realistisk og viktig nok

 Vi må i så fall finne ut mer om hva som 

er bærekraftig utnyttelse

 Vi må ikke bruke penger på å gjøre 

fosfor mer tilgjengelig om dette likevel 

ikke øker etterspørselen

 Viktig å sette seg mål – like viktig å vite 

hvor man har satt det 




