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Styret

• Daglig leder Rune Myklebust

• Styremedlem Sven Vikøren Kingspan

• Styremedlem Annet I Ottesen  Biovac

• Styremedlem Elin R Lonebu Klaro

• Styremedlem Runar Henriksen Odin 



• Et fullverdig lokalt 
renseanlegg for hytter og 
hus med innlagt vann uten 
offentlig avløpsnett.

•Mange typer anlegg 
hovedsakelige biologisk / 
kjemiske anlegg.



VIRKEMÅTEN SBR ANLEGG

SLAMAVSKILLER       PROSESSKAMMER



Nasjonale lover og 
forskrifter:

•Forurensingsforskriften
–Kapittel 11-14

– Revidert pr 1.1.2007

•Lokale forskrifter i den 
enkelte kommune

Fordi myndighetene sier det !



•Mange vassdrag er 
forurenset og er ikke 
egnet til drikkevann, 
bading eller vanning.

•Morsa vassdraget og 
innsats der, er et 
eksempel til 
etterfølgelse.



Gamle løsninger renser 
ikke godt nok. 

Septiktank/slamavskiller og 
sandfiltre renser ikke avløpet 
for næringsstoffer og 
bakterier.



Opprettelse av Avløp Norge

• Avløp Norge ble stiftet 25. 
mars 2014

• 12 bedrifter med SINTEF 
TG i Norge pr d.d. er 
medlemmer

• LFM lagt ned, kun 4selskaper var  
medlemmer



Bakgrunn



Kompetanseheving

• Service & drift av minirenseanlegg

• Erfaringer fra Tyskland
80 % av anleggene i Tyskland er i "blå" gruppe. 

– Tidligere var dette kun 50 %. 

Viktigste enkeltårsak til denne kvalitetshevingen;

opplæring av servicepersonellet, i 
NORGE må vi også øke kompetansen til 
de kommunale saksbehandlerne i tillegg 

til full kontroll på slamtømmingen. 



Kurs



Forslag til endringer i SINTEF Teknisk 
Godkjenning TG - for styring av drift og 

vedlikehold av minirenseanlegg

• Bakgrunn er at en god del anlegge ikke fungerer 
tilfredsstillende og oppfyller ikke dagens rensekrav

• Det er mange årsaker til dette
• Manglende drift og vedlikehold
• Manglende eller dårlig slamtømming
• Feil dimensjonering ved prosjekteringen
• Feil montering med bl.a. drens elle overvann inn på 

anlegget
• Brukerfeil det havner my rart opp i anlegget



Workshop i Lier i 7.november 2017 med 
bred deltakelse fra Norsk Vann – SINTEF –

kommuner og Avløp Norge med 
medlemmer

• Prosjekt finansiert av Miljødirektoratet og Norsk 
Vann.

• Forslag om bl.a. Utvidet omfang av overvåkende 
kontroll.

• Sertifisering av servicebedrifter / personell

• Eget prosjekt om behovsprøvd slamtømming



Kompetanseheving

• Hvem trenger økt kompetanse ?
– Leverandørenes service-personell

– Selgerne

– Prosjekterende / Ansvarlig søkere

– Kommunale saksbehandlere

– Entreprenører

– Rørleggere

– Slamtømmere

– Anleggseier



Mange ledd som alle må ha kompetanse



Minirenseanlegg

Hvordan velge

riktig anlegg ?



Riktig dimensjonering

3 viktige hovedkriterier :

• Slamlager – volum / tømmefrekvens

• Hydraulisk kapasitet

• Organisk belastning



1

• Avløpsforskriften

• § 12 – minirenseanlegg    < 50 pe

• § 13 – renseanlegg      50 < 2000 pe

• § 14 – renseanlegg            > 2000 pe

• Anlegg skal dimensjoneres etter maks 
ukebelastning – dvs den uka som har flest 
mennesker tilkoblet anlegget samtidig

(ikke gjennomsnittsbelastning på et år)



Slamvolum

Kommunal slamtømming hvert år ?

Eget prosjekt har startet opp og skal teste ut 
behovsprøvd slamtømming

– Hvis renseanleggets slamlagringskapasitet er 
veldig lite, kan det kreve tømming opptil 2-3 
ganger i året 

– Kun 1-2 personer på anlegget – og slamavskilleren 
er på 4 m³

– Renseanlegget benyttes til en fritidsbolig



1 hus = 5 pe ?



Hydraulisk kapasitet

150 l/pe pr døgn ?

VA-Norm i dag krever 200 l/pe

- Godkjenning iht EN-12566-3

- Minirenseanleggene er testet med kapasiteter 
fra 135 l/pe opp til 225 l/pe

- Kommunal saksbehandler må sette krav til antall 
personer basert på virkelig kapasitet til omsøkte 
anlegg



Organisk belastning

60 g BOF5/pe pr døgn

• Tilført anlegget pr døgn/bolig med 5 pe

= 300 g BOF5

EN-12566-3

CE – merking

Ytelseserklæring



Uponor Clean 1 fra  

UPONOR INFRA

Odin MBK 1 Biovac FD5-1

Kingspan Klargester Biosafe 1
VPI Baga med biotank 



August Norge                                                                   Ecobio Norge as  Solido Smart

Kingspan Klargester BioDisc KLARO 



Fann
Group



• Alle anlegg som er på det 
norske markedet i dag 
fungerer tilfredsstillende –
forutsatt at det driftes 
riktig og belastes i samsvar 
med det anlegget er 
beregnet for.



Minirenseanlegg til 
bruk på  

fritidsboliger:

• Hytteproblematikk og
• minirenseanlegg
• Presentasjon på seminar i Norsk 

Vannforening
• ÅS 20.November 2017
• Arve Heistad, NMBU

• Konklusjoner
• Minirenseanlegg tilfredsstiller kravet 

om 90 %
• fjerning av organisk stoff, også i 

fritidsbebyggelse
• med periodevis pause i tilførsel.
• MEN – Dette forutsetter at kommunen 

stiller krav
• om profesjonell service og at dette 

etterleves !

Masteroppgave 201730stp

Fakultet for realfag og teknologi

Minirenseanleggs egnethet for bruk 
på hytter: Reaktivering av biologisk 
rensetrinn etter tre måneders 
belastningsstopp 

Kristin Skaar Tindlund 

Vann-og miljøteknikk



• Minirenseanlegg er en god løsning når det er 
kvalitet hele veien.

• Svingninger i renseeffekt må forventes

• Totalkostnad på ca 80-110.000 inkl mva pr 
bolig

• Ingen annen løsning er så anvendelig,  
kostnadseffektiv og enkelt kontrollerbar.

Konklusjon




