
STYRKET FOKUS PÅ DRIFT -
ENDRINGER I SINTEF TG FOR 
MINIRENSEANLEGG FRA 2024

Vannprisseminaret 2021 – 15. september 2021

Willy Røstum Thelin, SINTEF



Innhold

• Kort om gjeldende TG-ordning 

• Endringer i TG-ordning for minirenseanlegg fra og med 2024

• Nytteverdi av TG for saksbehandlere og prosjekterende
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Hva er SINTEF Teknisk 
Godkjenning?

• Frivillig dokumentasjonsordning for det norske 

markedet

• SINTEF TG er bekreftelse på oppfyllelse av

✓ Krav til produktdokumentasjon for omsetning av byggevarer

✓At byggevaren tilfredsstiller norsk regelverk for bruk
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Omsetning av byggevarer 

• Produkter der det finnes en harmonisert europeisk 

produktstandard må CE-merkes!

• Minirenseanlegg er plassert i AVCP system 3 for 

samsvarsbekreftelse
✓ Krav til innledende typeprøving 

✓ Krav til system for produksjonskontroll

• Underlag for CE-merking kontrolleres ved utstedelse av TG
✓ Dokumentasjon av egenskaper (rapporter fra typeprøving og ytelseserklæring)

✓ Overvåkende kontroll med inspeksjon av produksjonskontroll4



Krav – bruk av byggevarer

• Byggevareforordningen regulerer kun krav for omsetning

• Bruken av byggevarer reguleres av nasjonalt lovverk

• SINTEF TG

✓Bekrefter at produktet tilfredsstiller norsk regelverk for bruk

✓Godkjenningsdokumentet angir viktige betingelser for bruk 
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Endringer i TG-ordning for minirenseanlegg

• Endringer fra og med 1. januar 2024

✓Krav til dokumentasjon av serviceordning

✓Utvidelse av overvåkende kontroll

7



Endringer i TG-ordning for minirenseanlegg
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TG i dag TG 1. januar 2024

+

Dokumentasjon av 
minirenseanlegget levert 

fra fabrikk

Systemer og prosedyrer 
for servicetjenester

Dokumentasjon av 
minirenseanlegget levert 

fra fabrikk



Bakgrunn for endringer

• En stor andel  minirenseanlegg klarer 

ikke utslippskrav

• Kvaliteten på service er en viktig årsak 

som kan forklarer dårlige renseresultater

• Etablert utredningsprosjekt i 2017
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Forutsetninger for god drift av minirenseanlegg

• Forutsetninger for god kvalitet på servicetjenester
✓Servicefirmaets forpliktelser

✓Servicefirmaets kvalitetssystem

✓Servicepersonellets kompetanse

• Både huseier, kommunen, slamtømmer, og ansvarlig 

prosjekterende har på ulike vis betydning for hvorvidt 

et gitt minirenseanlegg vil fungere som forutsatt! 
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Krav til dokumentasjon av serviceordning
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Tilleggskrav dersom serviceoppdrag 
settes bort til underleverandør 

• Publisert oversikt over benyttede underleverandører

• Kontraktsmal som regulerer hvilke krav som stilles til 

underleverandører av servicetjenester
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Drifts- og vedlikeholdsmanual
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Presisering av krav til drifts- og vedlikeholdsmanual
• Vedlikeholdsprogram

• Kritiske komponenter

• Alarmer

• Feilsøking

• Prosedyrebeskrivelser

• Drift ved sesongbruk

• Slamtømming

• Prøvetaking

• HMS-forhold

• Anleggseiers ansvar



Serviceavtale

Innskjerping av krav til innhold i serviceavtale
• Beredskapsordning med krav til responstid

• Måling av driftsparametere

• Vedlikehold i hht. drifts- og vedlikeholdsmanual

• Funksjonskontroll av mekaniske komponenter

• Måling av slamnivå

• Rutinemessig utskifting av slitedeler

• Utbedring av feil og utskifting av defekte komponenter

• Reservedeler skal medbringes i servicebil

• Utrede årsak til feilfunksjon og opprette avvik dersom anlegg forlates uten at det fungerer tilfredsstillende

• Fortløpende rapportering (inklusive avviksrapportering) til lokal forurensningsmyndighet med kopi til huseier

• Utføre ekstra service ved behov

• Ved behov rekvirere ytterligere kompetanse for diagnostisering av driftsproblemer
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Kvalitetssystem

15

Registrering av avvik

Nytt krav til at innehaver av TG skal ha 

hensiktsmessige rutiner, prosedyrebeskrivelser 

og sjekklister for:

• Gjennomføring av serviceoppdrag

• Avviksbehandling

• Rapportering

• Kalibrering av måleutstyr



Utvidet overvåkende kontroll

• Overvåkende kontroll omfatter i 

dag produksjonskontrollen for 

fabrikkfremstillingen av produktet 

• F.o.m. 2024 vil det i tillegg utføres 

overvåkende kontroll av systemer 

og prosedyrer for gjennomføring, 

avviksbehandling og rapportering 

av serviceoppdrag16
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Hva innebærer det at et minirenseanlegg 
har SINTEF TG?

• TG er nyttig underlag for både prosjektering og godkjenning av 

minirenseanlegg

• Men TG er ikke ensbetydende med at det skal gis utslippstillatelse!

• Prosjekterende og lokal forurensningsmyndighet er ansvarlig for at 

avløpsanlegg henholdsvis prosjekterers og godkjennes i henhold til 

gjeldende regelverk
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Helse- og miljøvurdering

• Flere forskriftskrav knyttet til innhold av miljøfarlige stoffer, 

utlekking og avfallshåndtering
✓ I Vedlegg 1 i byggevareforordningen stilles det grunnleggende krav til hygiene, samt helse og miljø, med fokus på blant 

annet utslipp av farlige stoffer til vann og jord.

✓ I § 9-2 i Byggteknisk forskrift stilles det krav til innhold av helse- og miljøfarlige stoffer med vekt på prioriterte forbindelser, 

som utdypes nærmere i veiledningen til forskriften.

✓ §9-5 i Byggteknisk forskrift setter krav til avfallsbehandling.

✓ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften)

✓ Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)

• Helse- og miljøvurdering av produkter med TG bekrefter at 

forskriftskrav er oppfylt
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Vurdering av nødvendig kapasitet – Informasjon i 
TG

• Pkt. 6 i godkjenningsdokumentet 

angir dokumentert kapasitet (pe)

• Ved utstedelse av TG kontrolleres

✓ Skaleringsregler for renseeffekt

✓ Tar utgangspunkt i modellen som er 

typeprøvet
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Nødvendige vurdering vedrørende kapasitet

• Ved valg av anleggsstørrelse må det påsees at 

kapasiteten er tilstrekkelig til at avløpsvann fra de 

bygninger som er tilknyttet minirenseanlegget 

bortledes og renses i takt med tilført mengde, og slik at 

god helse ivaretas, jfr. TEK17, Kap 15-8 nr.4, bokstav a. .
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Vurdering av slamtømmebehov – Informasjon i TG

• Pkt. 6 i godkjenningsdokumentet 

angir anbefalt maksimalt 

tømmeintervall ved ulike 

belastning angis for hver 

størrelse under
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Vurdering av slamtømmebehov – Kommunens 
vurderinger

• Tømmefrekvens av minirenseanlegg bør reflektere faktisk 

tømmebehov. Estimert belastning

• Prinsipper for behovsprøvd tømming

✓Basert på kjent belastning (antall personer og antall bruksdøgn), og opplysninger om 

tømmebehov ved ulike belastninger oppgitt i TG.

✓ Endringer i tømmebehov bør kunne fanges opp gjennom rapportering fra service og 

slamtømming

23

Belastning



Vurdering av slamtømmebehov – Kommunens 
vurderinger, forts.

• Kommunen ansvarlig for å sørge for 

innsamling av slam

• Kommunen må påse at de har 

tømmeordninger med tilstrekkelig 

fleksibilitet til å ivareta tømmebehov for 

ulike typer minirenseanlegg.
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Betingelser for bruk
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• Kap. 6 i godkjenningsdokumentet angir betingelser for bruk 
relatert til:
✓ Prosjektering
✓ Behandling av utslippstillatelse
✓ Montasje
✓ Serviceavtale
✓ Anleggseiers forpliktelser for drift og vedlikehold
✓ Drift ved lengre perioder uten bruk
✓ Slamtømming
✓ Prøvetaking
✓ Sikkerhet



Teknologi for et bedre samfunn
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