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Blir størst 
i landet

Giftet seg for ett  
år siden – får ikke  
bo sammen  SIDE 2 OG 3

Skal bruke 
1.400 piletrær 
i miljøvennlig 
renseanlegg

NulluTSlIpp: Pilerenseanlegget som vokser fram i Skog-
bygda kan bli et foregangsprosjekt for andre kommuner i Norge, 
ifølge Thomas Løkenlien Sørby i Nes kommune. – Flere følger 
spent med på utviklingen, sier han.  SIDE 4 OG 5 
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skoGByGda: Her 
skal Nes kommune 
plante 1.400 piletrær 
og bygge Norges 
største pilerensean-
legg – et nullutslipps-
anlegg for rensing av 
spillvann.
Hanne k. Olsen
hanne.olsen@rb.no
48 28 98 35

Pilerenseanlegg er i dag bare i 
bruk tre andre steder i landet, 
og dette er det første i kommu-
nal regi.

– En viktig faktor for at pro-
sjektet ble satt i gang er å prøve 
ut ny teknologi. Får man ikke 
prøvd det ut kan man ikke ta 
det i bruk, påpeker Knutson.

Fordamper utslipp
– Prinsippet er at spillvann fra 
boligene havner i en slamav-
skiller hvor de faste partiklene 

adskilles. Deretter blir vannet 
pumpet inn i anlegget, forkla-
rer Knuston

– Selve anlegget er tett. Det er 
nærmest som et svømmebas-
seng fylt med jord. Anlegget gir 
ingen utslipp. Piletrærne tar 
opp næringsstoffene og lauv-
verket fordamper vesken. Slik 
havner næringsavfallet i Pile-
trærne, sier Knutson.

– I tillegg vil trærne kunne 
brukes som brensel.

Det var lokalavisa Raumnes 

som først omtalte det nye ren-
seanlegget.

– slipper lukt
Alternativet til pilerenseanleg-
get var å bygge et minirensean-
legget.

– Et minirenseanlegg har et 
rensenivå på maksimalt 90 pro-
sent, men i veldig mange tilfel-
ler klarer de ikke det. Det betyr 
at spillvann kommer ut i vass-
drag, åker og eng. I tillegg har 
det vært luktproblematikk til-

knyttet minirenseanlegg. Med 
pilerenseanlegg slipper man 
det, sier Knutsen.

klimatiske utfordringer
Ifølge VA-ingeniør Thomas Lø-
kenlien Sørby i Nes kommune 
kan renseanlegget være i drift i 
mange år.

– Det er dimensjonert til å 
vare i 100 år, men levetiden er 
oppgitt til 70 år, sier Sørby.

Til sammenligning har et mi-
nirenseanlegg en forventet le-

Bygger framtidas renseanlegg
heR kommeR anleGGet: – Vi er veldig spent på anlegget og veldig spent på neste år, sier Thomas Løkenlien Sørby. Foto: vidaR sandnes
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Bygger framtidas renseanlegg
vetid på 20–25 år.

Selv om det er nytt i Norge, 
finnes det over 3.000 pilerense-
anlegg i Danmark. En av årsa-
kene til at denne typen rense-
anlegg ikke er blitt tatt i bruk i 
Norge i større grad er klimatiske 
utfordringer.

– Det vi er mest spente på er 
hvor bra det fungerer om vinte-
ren. Det skal kunne lagre van-
net om vinteren og så ta det opp 
igjen i løpet av sommerhalvå-
ret, sier Sørby.

Erfaringen fra de andre an-
leggene i Norge er at det ikke 
har blitt noen problemer. 

– Vi har orientert nabokom-
munene om prosjektet og de 
følger spent med. Det samme 
gjør Bioforsk i Ås.

Godt alternativ
– Hvilke konsekvenser vil det 
få dersom prosjektet går som 
planlagt?

– Da tenker jeg at dette er en 
løsning folk kan velge rundt om 

i landet. Det er et veldig godt al-
ternativ til minirenseanlegg.

Knutson påpeker at det ikke 
er tilfeldig at kommunen byg-
ger anlegget i Oppsalenga. 

– For 40 år siden la kommu-
nen ut tomter med en enkel sla-
mavskiller her. Vi etablert et lite 
kommunalt renseanlegg. Bebo-
eren har i alle år betalt kommu-
nale avgifter så vi kan ikke be 
dem om å fikse et nytt anlegg 
selv. I tillegg kan vi ikke være 
bekjente med at vi gir pålegg til 

private fordi de ikke utbedrer 
sitt anlegg når vi sitter med et 

som er i så dårlig stand, sier 
han.

slik funGeReR det: Slik fungerer et lukket pilerenseanlegg. foto: PedeR s. GReGeRsen

et feRdiG anleGG: Når anlegget står ferdig vil det se omtrent slik ut. foto: G. GRøtte

fakta
 ■ Pilerenseanlegget skal stå 
ferdig i september og vil 
koste rundt 450.000 kroner.

 ■ Totalt areal på anlegget er 
cirka 750 kvadratmeter.

 ■ Består av to basseng: Ett på 
8x40 meter og ett på 8x54 
meter.

 ■ Etter 20 år vil anlegget ha 
et negativt CO2-utslipp, 

iberegnet produksjon av alt 
nødvendig utstyr.

 ■ Spillvann: Forurenset vann 
fra boliger, omfatter både 
klosettvann og forurenset 
vann fra bad, oppvask og 
tøyvask.

kildeR: nes kommune oG  
stoRe noRske leksikon


