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Forskriften

• Krav i § 14 i forurensningsforskriften (utslipp fra større tettbebyggelser)
• Krav om akkreditert prøvetaking fra 31.12.2008, eller tilsvarende 

kvalitetssikringssystem godkjent av kvalifisert nøytral instans
• Statsforvalteren er forurensningsmyndighet
• § 13 i forurensningsforskriften omhandler utslipp fra mindre 

tettbebyggelser (under 2000 pe til ferskvann, under 10 000 pe til sjø)
• Kommunen er forurensningsmyndighet



Bakgrunn 
• Kravet om akkreditert prøvetaking har medført kompetanseheving
• Ønskelig å ivareta og videreutvikle denne kompetansen
• Likevel behov for et system som alternativ til det rigide og ressurskrevende
• Miljødirektoratet har evaluert dagens system og identifisert ulemper
• Kostnader med dagens system er 4 ganger så store som stipulert
• Bruker store resurser på en avgrenset del av arbeidet på et avløpsanlegg
• Krevende for motivasjonen til de involverte
• Avvik oppleves som pirk og omfatter forhold uten betydning for kvaliteten 

på prøvetakingen eller vannføringsmålinger



Dette er ikke bra…..



Målsetting for prosjektet

Beskrive og vurdere ulike modeller for et system som 
ivaretar kravene om representativ prøvetaking og 
vannføringsmåling, og som tilfredsstiller 
Forurensningsforskriftens krav (§14-11) til prøvetaking, 
definert som det som i forskriften kalles «et tilsvarende 
kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent av en 
kvalifisert nøytral instans». 
Blant de vurderte modellene skal prosjektet beskrive 
fordeler og ulemper.



Innspill fra styringsgruppen 26.6.20

• Beskrive en modell som sikrer representativ prøvetaking og 
vannføringsmåling ved å sertifisere virksomheten etter f.eks. ISO 9001 
og/eller ISO 14001

• Beskrive en modell som sikrer representativ prøvetaking for anlegg 
som ikke er sertifisert, men som kan godkjennes av en «kvalifisert 
nøytral instans»

• En modell som kan fungere også for små anlegg/virksomheter som ennå ikke har innført 
akkreditert prøvetaking, eller som ikke er omfattet av kravet i kap 13

• Definere hva som menes med «en kvalifisert nøytral instans

• Beskrive hvilken rolle bransjen mener Statsforvalteren bør ha for å 
sikre og følge opp kravet om representativ prøvetaking  



Styringsgruppen presiseringer (30.10.19)

• Fysisk utforming av anleggene for å legge til rette for prøvetaking
• Ulike modeller for dokumentert opplæring  og kursing for alle som skal 

ha en rolle i systemet 
• Tydelig skille mellom forskriftskrav / utslippstillatelser og anbefalinger
• Rolleavklaringer spesielt for DA og rådgivere. Hvem har ulike roller i ulike 

modeller.
• Anbefalinger om Statsforvalterens rolle – (mer aktiv rolle)
• God pedagogikk, gjerne med tegninger / tegneserier 



Dette var (kanskje) en gang et V-overløp

• Vannføringsmålinger må være 
korrekte  

• Viktig å ha forståelse av noen 
sentrale elementer

• Bør fanges opp ved første gangs 
bedømming



Alternativ 1

Anlegget inkluderer prøvetaking i sitt 
internkontrollsystem
• Anlegget selv utarbeider og iverksetter rutiner
• Får gjennomført nødvendige kontroller og valideringer
• Følger opp hele prøvetakingsforløpet som en del av sin internkontroll



Alternativ 2

Anlegget kjøper tjenesten av en 
prøvetakingsorganisasjon
• Prøvetakingsorganisasjonen eier systemet (utarbeider rutiner, 

gjennomfører kontroll og validering, ser til at prøvetakingen foregår 
på en tilfredsstillende måte)

• Anleggseier er fortsatt ansvarlig for prøvetakingen, men de kjøper et 
system og oppfølging av dette 



Prøvetaking

• Uttak av kvalifisert stikkprøve 
direkte fra avløpsstrømmen



Automatisk prøvetaking



Tredjepartskontroll

Det vil uansett være behov for en tredjepartskontroll 
utført av:
• Kontrollører med kompetanse til oppgaven 
• Kompetansekrav inngår i ‘Bransjenorm’
• Egenerklæringsskjema for dokumentasjon av kompetanse





Vil Norsk Vann ta på seg oppgaver?

• Utarbeide bransjenorm
• Kravdokumenter, sjekklister, maler
• Krav til kompetanse hos tredjepartskontrollør
• Egenerklæringsskjema for dok av kompetanse

• Opplæring av eksterne bedømmere
• Oppfølging av eksterne bedømmere -

egenerklæringsskjema
• Opplæring av driftsoperatører


