Pilerenseanlegg
Pilerenseanlegg er en ny type anlegg til rensing av spillvann fra husstander og tettsteder.
Pilerenseanlegg er helt uten avløp til resipienter (elver, sjøer og grunnvann), anlegget er
derfor godt innenfor norske utslippsbestemmelser. Vi har erfaring fra over 3000 pileanlegg
til hustander i Danmark, der det største er til 173 hustanader. Vi har også anlegg i Norge,
Sverige og Irland. Og flere pilerenseanlegg er under dimensjonering eller etablering.
Anlegget er helt lukket med en menbran, som er beskyttet mot skader ved etablering og
drift. Alt vann fra spillvann og nedbør, som faller i anlegget fordampes av pilene. Om
vinteren magasiners vannet i anlegget, og fordampes av pilene neste sommer. Etter
vekstsesongen er anlegget tomt for vann.
Pilene bruker næringsstoffene i spillvannet til vekst. Balansen mellom næringsstoffene i
spillvannet passer pilene godt, og sammen med ubegrenset vanntilgang har piletrærne en
utrolig vekst på 1,6 til 2 tonn tørrstoff pr daa. Piletrærne høstes etter første driftssesong, og
deretter hvert 3. år, senest hvert 4. Pilene må gjerne brennes i alminnelig ovn, og asken
egner seg godt til gjødsling av f.eks plen (holder mose borte).
Hvert enkelt anlegg skal dimensjoneres etter den mengde spillvann som tilføres første år,
den lokale nedbørsmengden, næringen fra personene i husstanden, samt jordens evne til å
magasinere vann over vinteren. Det betyr i de fleste tilfeller, at et anlegg som er bygget til
2—3 personer kan klare 5—6 personer i fra andre driftsår. Anleggene er derfor meget
robuste med tanke på endirnger i hustanden og nedbørsmengder. Anlegget har i tillegg en
sikkerhetsvoll rundt anlegget som tar 20% av volumet i hele avlegget.
Åpne pileanlegg er også en mulighet, De er uten membran i bunnen. Slike anlegg krever en
godkjennelse lik den for ordinære infiltrasjonsanlegg. Forskjellen er at du ikke trenger å
gjøre undersøkelser av jorden infiltrasjonsevne, da pilene fordamper vannet. I praksis er det
kun første året det skjer infiltrasjon, fra andre år skapes en negativ vannbalanse i anlegget,
og da blir det bare infiltrasjon i ekstremt våte år. Åpne anlegg er betydelig billigere og bygge
enn lukkede, men har avløp til resipient.
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Piltrærne fordamper alt spillvannet og rengnvann som faller i anlegget
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Pilerensing DA tilbyr hjelp til:
•
•
•
•
•
•

rådgivning om valg av spillvannsløsning generelt
bergening av optimal størrelse på pileanlegg
dokumentasjon til myndigheter
veiledning til rørlegger og beboere under etablering
veiledning i planting og oppfølging av anlegget
og det er billig. Ring og få en uforpliktende prat

Pilerensing DA arbeider også bl.a. også med:
•
•
•

resikulering av næringsstoffer ved hjelp av vegetasjonsfiltre med pil
f.eks. fra jordbruksarealer
resirkulering av overflatervann med næringsstoffer fra lesseplasser
og andre utsatte omeråder i landbruket og industri for å unngå
oppkonsentrering (hotspots)
dimensjonering og prosjektering av anlegg
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