
Hydrogeologi og AvløpsRådgivning 

Lars Westlie 

Hydrogeolog 

 

 
 

 

                          Agronom (1980) – Gårdbruker og landbruksavløser 

           Agrotekniker (1984) – Instruktør innen landbruk, arbeidsformann og skogsarbeider, gårdsbestyrer 

              Ingeniør fra Høyskolen i Telemark 1992 – Naturforvaltning og hydrogeologi         

                          Jordforsk – Forsker 1992 – 2001, Utvikle renseløsninger, generell hydrogeologi         

                          HACO Hydrogeologi og avløpskompetanse as, 2001 – 2009,  Hydrogeolog         

                          Goodtech  2010 – 2011, kurs, foredrag og hydrogeologi 

                          Eget firma – 2011, Generell hydrogeologi, analyser, kurs, vann- og avløpsplaner mm    



 
 
 

Kontroll og vurdering av gamle 
infiltrasjonsanlegg 



  

Bestilles hos Norsk Vann (gratis):   va-kompetanse.no/bokhandel/?shopPage=3 



  

Hva sier Miljødirektoratet om eldre avløpsanlegg 

Til § 12-16 Forholdet til eksisterende utslipp 

 

1. ledd 

Tillatelser gitt før 1.1.2007 for utslipp av sanitært eller kommunalt 

avløpsvann fra avløpsanlegg mindre enn 50 pe til alle områder er fremdeles 

gjeldende, inntil annet er bestemt i henhold til forurensningsloven § 18. Det 

vil si at private eneboliger, hytter, campingplasser og lignende med 

gjeldende utslippstillatelse 1.1.2007, ikke behøver å forholde seg til kravene 

i kapittel 12 før utslipp økes vesentlig og blir søknadspliktig, jf. § 12-3, eller 

kommunen, i medhold av forurensingsloven § 18, bestemmer at kravene i 

kapittel 12 gjelder. 

 

Kommunen kan kreve opplysninger om vedlikehold og rehabilitering av 

eldre renseanlegg etc. med hjemmel i § 41-2, jf. forurensningsloven § 49.  

Avløpsanlegg som har en gjeldende tillatelse, må likevel overholde kravene 

som følger av kapittel 11 i denne forskrift. For eksempel omfatter § 11-5 

rapporteringskrav som for mange kommer i tillegg til vilkår i gjeldende 

tillatelse. 

miljodirektoratet.no/regelverk/forskrifter/forurensningsforskriften/sanitart-avlopsvann-kommentarer/ 



  

Historisk tilbakeblikk – 1990 - 2000 



  

Historisk tilbakeblikk – 2000 - 2010 



  

Historisk tilbakeblikk – 2010 - 2020 



  

Hva sier rapporten om eldre infiltrasjonsanlegg 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Ledningsnett 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Slamavskiller 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Slamavskiller 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Slamavskiller 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Slamavskiller 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Slamavskiller 

Glassfiber slamavskiller med ødelagte skillevegger, 
grunnet mye slam som tetter mellom kammer 1 og 2 

. Kammer 1 ble tømt helt før kammer 2 ble tømt. 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Fordelingskummer 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Fordelingskummer 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Fordelingskummer 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
 Fordelingskummer 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Fordelingskummer 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Pumpekummer 

 
 

Hvilke problemer kan vi støte på? 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Pumpekummer 

 
 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Pumpekummer 

 
 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Pumpekummer 

 
 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Pumpekummer 

 
 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Pumpekummer 

 
 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Infiltrasjonsfilter 

 
 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Infiltrasjonsfilter 

 
 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Infiltrasjonsfilter 

 
 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Infiltrasjonsfilter/utstrømning 

 
 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Infiltrasjonsfilter/utstrømning 

 
 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  
Infiltrasjonsfilter/utstrømning 

 
 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  Registreringsskjema 

(se flere eksempler i rapporten) 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  Registreringsskjema 

(se flere eksempler i rapporten) 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  Registreringsskjema 

(se flere eksempler for alle deler av avløpsanlegget, i rapporten) 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  Registreringsskjema 

(se flere eksempler i rapporten) 



  

Kontroll av gamle infiltrasjonsanlegg  Registreringsskjema 

(se flere eksempler i rapporten) 


