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Skjerpet praksis for sekundærrensing - kommentar
fra Norsk Vann
Norsk Vann er positiv til signalene fra myndighetene om å skjerpe praksis med å stille
krav til sekundærrensing.
Norsk Vann hilser også velkommen signalene om at avløpsområdet blir et prioritert
fagområde de kommende år. En slik prioritering vil ikke væ re mulig uten en økning av
både kompetanse og kapasitet i både nasjonal og lokal miljøforvaltning, samt i alle
deler av bransjen.

Norsk Vann* viser til Miljødirektoratets brev til Fylkesmennene datert 20.08.2019 der
fylkesmennene som regulerer utslipp av avløpsvann innenfor følsomt og normalt område bes om
å skjerpe praksisen med å stille krav til sekundærrensing for utsllipp som omfattes av
forurensningsforskriften kap. 14 og frist for gjennomføring.
Et signal om innskjerping av praksis er bra. Dagens situasjon skaper mye frustrasjon i bransjen,
og medfører en utilbørlig forskjellsbehandling mellom anlegg som får pålegg og anlegg som ikke
får pålegg. Dette kan ofte dreie seg om anlegg som har utslipp til samme resipient.
Dette har over tid gjort at det lokalt er sådd tvil om myndighetens intensjoner med
bestemmelsene om avløp i Forurensningsforskriften, og om myndighetenes satsing på
avløpssektoren.
Norsk Vann stiller seg derfor positiv til signalene om å skjerpe praksis ved krav til
sekundærrensing.
Andre kommentarer
Vi er noe undrende til enkelte formuleringer i brevet, som vi er nedd kan skape forvirring hos
mottakerne hos fylkesmennene.
For eksempel skrives det at dagens sekundærrensekrav forutsetter et biologisk rensetrinn. Dette
er ikke riktig, og sekundærrensekravet er entydig definert i Forurensningsforskriften § 14-2:
b) Sekundærrensing: En renseprosess der både
1) BOFS -mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70% av det som blir tilført
renseanlegget eller ikke overstiger 25 mg 0 2 /I ved utslipp og
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