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VA/Miljø-Blader

• Veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner         
innen VA-fagene: Plan – Utførelse - Drift

• Norsk Rørsenter (www.norskrorsenter.no) er prosjektledere for     
VA/Miljø-bladene

• VA/Miljø-Blad har ca. 1050 abonnenter

• Drøyt 370 kommuner er abonnenter, mens øvrige abonnenter fordeler   
seg på konsulenter, entreprenører, rørleggere og leverandører

• 107 blader utgitt per mai 2014 – nye blader planlagt/under utarbeidelse, 
revisjon av eksisterende blader



www.va-blad.no



VA/Miljø-Blader – mindre avløpsanlegg
Nr. 48:  Slamavskiller - utgitt 2001, revidert 2013

Nr. 49:  Våtmarksfiltre - utgitt 2001, revideres 2014

Nr. 50:  Håndtering av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg -
utgitt 2000, behov for revidering

Nr. 52:  Minirenseanlegg - utgitt 2001, revidert 2009. Behov for ny revidering

Nr. 59:  Lukkede infiltrasjonsanlegg  - utgitt 2003, revideres 2014

Nr. 60:  Biologiske filtre for gråvann – utgitt 2003, revidert 2006.                   
Behov for ny revidering (2014/15?)

Nr. 99:  Avløp i spredt bebyggelse - valg av avløpsstrategi  - utgitt 2010

Nr. 100: Avløp i spredt bebyggelse - valg av løsning  - utgitt 2010

Nr. 37:  Søknadspliktige tiltak (VA-anlegg) etter Plan- og bygningsloven (rev. 2011)

Nr. 38:  Godkjenningsområder (VA-anlegg) etter Plan- og bygningsloven (rev. 2011)

Nr. 66 Trykkavløp. Dimensjonering og utforming (2007)



VA/Miljø-Blad 48 – Slamavskiller

Revidert 2013:

• Det stilles ikke lenger krav til èn type utforming av slamavskillere       
(ref. NS-EN 12566-1:2000+A1, Små renseanlegg for opptil 50 PE - Del 1: 
Prefabrikkerte slamavskillere)

• Tidligere krav om at slamavskillere for mindre avløpsanlegg skal ha      
2 eller 3 kammer bortfaller

• Slamavskillere dimensjoneres ut fra:

 belastning (antall pe som skal tilknyttes)
 slamproduksjon
 tømmehyppighet



VA/Miljø-Blad 49 – Filterbedanlegg/ 
konstruerte våtmarksfiltre
Revideres 2014:

• Synliggjøre at dette er renseløsning godt egnet for sårbare resipienter -
stabile og gode renseresultater

• Spesifisering forfilter – type materiale, belastning, fordeling

• Filterbasseng (P-basseng) – spesifisering filtermateriale

• Planter i filteret ikke aktuelt i Norge i stor grad i dag

• Filterbedanlegg som etterpoleringsløsning

• Kompakte filterbedanlegg

• Etterbruk av filtermateriale

Generell gjennomgang  - gjøre innhold og tekst lettere forståelig



VA/Miljø-Blad 52 – Minirenseanlegg

Revidert 2009 – behov for ny revisjon:

• Behov for oppgradering iht. NS-EN 12566-3 og Sintef’s tekniske 
godkjenning (TG)

• Dimensjonerende vannmengde

• Slamtømming – tømmehyppighet

• Behov for drift, service og vedlikehold – krav til serviceavtale

• Minirenseanlegg og etterpolering

• Minirenseanlegg for fritidsboliger



VA/Miljø-Blad 59 – Lukkede 
infiltrasjonsanlegg
Revideres 2014:

• Dimensjoneringskriterier: gråvann vs. totalavløp, selvfall vs. 
trykkfordeling, hytte/fritidsbolig vs. helårsbolig

• Spesifisere avstand til høyeste grunnvannsnivå og sandkvalitet i fht. 
fosforbinding

• Beskrivelse peilerør

• Bedre skisser  - prinsippskisse av infiltrasjonsgrøft

• Utdyping biologisk forbehandling - dimensjoneringstabell

• Begrepsforklaring: hydrogeologisk kompetanse, nøytral fagkyndig, 
infiltrasjonskapasitet, hydraulisk kapasitet

• Infiltrasjonskammer 

• Biomoduler



VA/Miljø-Blad 60 – Biologiske filtre 
for gråvann
Behov for revidering  - 2014/2015?:

• Spesifisering begrensninger – biologisk filter for gråvann. Innarbeidelse 
uttestingsnorm for gråvann 

• Spesifisering biofilter – type materiale, belastning, fordeling

• Utslipps-/etterpoleringsfilter – beskrivelse, prinsippskisse

• Etterbruk av filtermateriale

Generell gjennomgang  - gjøre innhold og tekst lettere forståelig



Tilfredsstillende dokumentasjon av 
renseeffekt for mindre avløpsanlegg

Utarbeidelse av nasjonale uttestingsnormer for mindre avløpsrenseanlegg

• Arbeid startet opp i 2013: NMBU, Bioforsk, Norsk Vann, Norsk Rørsenter, 
Miljødirektoratet

• Norm for uttesting av:

 gråvannsrenseanlegg for fritidsbolig/hytte – utkast foreligger

 gråvannsrenseanlegg for helårsbolig – utkast foreligger

 minirenseanlegg for fritidsbolig/hytte – behov for nasjonal norm

• Lab for gjennomføring av testprosedyrer under etablering på NMBU, Ås



Formål

Godt dokumenterte renseløsninger, som 
fungerer som forutsatt – uavhengig av 
teknisk utforming!


