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Verktøykasse for vidtgående rensing (kombinasjoner)

• Mekaniske / Biologiske / Kjemiske renseanlegg

• Infiltrasjonsanlegg 

• Sandfilteranlegg 

• Våtmarksfilter

• Ulike filtermasser (Leca, korallsand, marmorgrus)

• Kildeseparering + gråvannsrenseanlegg



Små og sårbare resipienter – viktige brukerinteresser

• Fjell og dalstrøk, små vassdrag

• Drikkevannsinteresser

• Elvemusling, fisk

• Regulerte vassdrag

• Forbedring av vannkvalitet

• Kapittel 12, 5 – 50 pe

• Kapittel 13, 50 – 2000 pe

• Flere anlegg i kapittel 14 er 

under planlegging



§ 13 – 9 Utslippssted for renset avløpsvann

Skal lokaliseres og utformes slik at virkningene 
av utslippet på resipienten blir minst mulige og 
at brukerkonflikter unngås, herunder slik at 
utslippet ikke medfører fare for forurensning av 
drikkevann.



Høgevarde renseanlegg, 1800 pe, 500 hytter, Flå

Biologisk kjemisk + sandfilterbassenger



Øvre Uvdal renseanlegg, 5000 pe, Nore og Uvdal

Kjemisk renseanlegg med 2 sandfilterbassenger

2015 Åpent sandfilter

Kjemisk RA

Regulert vassdrag



Øvre Uvdal renseanlegg, 5000 pe



Sårbar resipient – Drikkevannskilde

Prestebakke i Halden, utvidet fra 300 til 900 pe i 2020

Vanninntak

Renseanlegg

700 m



Prestebakke renseanlegg, 900 pe, Halden (2020)

Biologisk renseanlegg + infiltrasjon (3000 m2)



Prøvetaking av større infiltrasjonsanlegg



° Asplan Viak AS

Nystølfjellet, Gol kommune, 100 hytter, 400 pe
Biologisk kjemisk renseanlegg + infiltrasjonsbassenger

B/K renseanlegg

Infiltrasjon 2

Infiltrasjon 1

Bekk



Gjersjøen Nordre Follo, drikkevannskilde

Renseanlegg for 50 pe, maks. døgn 100 pe



Gjersjøen golf, 50 – 100 pe



Forsterket infiltrasjonsanlegg eller sandfilteranlegg                  

med Leca Filtralite P, korallsand eller marmorgrus



Filtersand klasse A 

Grunnvannsnivå

Fordelingslag, 0,25 m 

under rør og 0,1 m 

over rør 
Sprederør, Ø 32 mm

Peilerør

Fiberduk 

klasse 3

Overdekning 0,6 m

Stedlige masser

Terrengnivå

Prøvetakingsbrønn

Leca 0,5 – 4 mm

Åbogen infiltrasjonsanlegg, 250 pe, Eidskog kommune

1 m

2 m

Prøvetakingssonder

Filtersand klasse A 



Kuås renseanlegg, 50 pe, Nesodden

Lokal avløpsforskrift, krav < 1000 TKB. Utslipp til bekk i 

tilstandsklasse Moderat – Dårlig. Liten plass.



Oppsummering

• Dette var noen få eksempler på kombinerte renseanlegg.

• Det er behov for kombinasjonsanlegg (vidtgående rensing) 

i mange tilfeller, for å redusere utslipp til vassdrag.

• Tekniske og naturbasert rensemetoder utfyller hverandre.


