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Krødsherad kommune har i dag to renseanlegg; ett på Krøderen og ett i Noresund. Disse anleggene
er bygget siste halvdel av 1980-årene. Krødsherad kommune er forurensningsmyndighet for
renseanlegget på Krøderen. Fylkesmannen i Buskerud er forurensningsmyndighet for Noresund
renseanlegg; dette som følge av at mer enn 2000 personekvivalenter (PE) er tilknyttet anlegget.
Begge renseanleggene vurderes mhp. fremtiden, både som følge av alder på tekniske anlegg,
oppdaterte forurensingskrav og mengder kloakk. Det mest prekære behovet for oppgradering er på
Noresund renseanlegg hvor man som følge av stor utvikling på Norefjell siden 1980-tallet nå har for
høy hydraulisk belastning på anlegget, samtidig som man ikke klarer oppdaterte krav til rensing (ref.
forurensningsforskriften).
Frem til kommunestyrevalget i 2015 ble det gjennomført flere utredninger for ny renseløsning i
Krødsherad. Deriblant ble det vurdert 1) jordrenseanlegg på Sandbekk, 2) et nytt felles,
konvensjonelt renseanlegg og 3) oppgradering av eksisterende renseanlegg. I 2014 anbefalte
administrasjonen, etter en utredning utført av Rambøll, å gjennomføre et forprosjekt for å klargjøre
flere detaljer i saken før et vedtak om bygging.
Ved valget i 2015 fikk Krødsherad Arbeiderparti flertall i kommunestyret og man fattet et nytt vedtak,
kommunestyrevedtak 87/15. Ifølge med dette vedtaket ble det besluttet at man skal utrede
konvensjonelt renseanlegg på eksiterende tomt i Noresund og på ny alternativ tomt mellom Braket
og Bjøre. Det er også besluttet å vurdere tilstand og behov for oppgradering av Krøderen
renseanlegg.
Ifm. utredning av Noresund renseanlegg er det 3.parter som er involvert. Sigdal kommune, Norefjell
Vann og Avløpsselskap AS og Krødsherad kommune. Partene har forpliktet seg til å gjennomføre et
forprosjekt sammen, hvor man utreder ny renseløsning basert på vedtak 87/15. I dette samarbeidet
er fordelingen av utgifter som følger; Krødsherad kommune med 15 %, Sigdal kommune med 37 % og
Norefjell Vann og Avløpsselskap AS med 48 %.
Forprosjekt ny renseløsning Noresund ble startet våren 2016. Dette arbeidet er fordelt mellom de tre
involverte parter som hver for seg må sikre det nødvendige underlagsmaterialet, samt komme med
innspill til nødvendige utredninger som må gjøres. Sigdal har ikke endelig vedtatt å bli med på en
utbygging. Dette blir evt. fattet som eget vedtak i etterkant av forprosjektet som nå utredes.
Administrasjonen i kommunen har gjennomført en utredning av mulige alternative tomter mellom
Braket og Bjøre. Etter en utredning har man landet på en furumo på Bjøre, og en intensjonsavtale
mellom Krødsherad kommune og grunneier Ole Erik Bjøre er vedtatt i formannskapssak 127/16. Det
er i tillegg utarbeidet et planprogram som gjennomgår de forskjellige alternative tomter og løsninger,
se formannskapssak 168/16.

Sommeren 2016 ble det gjennomført en anbudskonkurranse mhp. forprosjekt ny renseløsning.
Norconsult vant konkurransen og utreder nå det som kreves iht. kommunestyrevedtak 87/15.
Formålet med rapporten er å identifisere alle parametere som må belyses før et vedtak om lokasjon
kan fattes politisk. Dette inkluderer investerings- og driftskostnader for et nytt anlegg, samt
miljøanalyse.
Arbeidet til Norconsult er delt i 3
-

-

Grunnlagsfase. De involverte partene legger frem nødvendig underlagsmateriale. Særlig
viktig i denne fasen er antall PE fra hver part. Dette må avklares for å sikre korrekt
dimensjonering av anlegget, at man får avklart en metode for sluttbehandling av slam.
Utredningsfase. I denne delen av prosjektet ser Norconsult på renseprosesser, infrastruktur
og kostnader
Rapporteringsfase. Foreløpig rapport sendes de involverte parter for kommentar. Dette for å
kvalitetssikre rapporten og for evt. å bestille mer utredninger i den grad dette viser seg
nødvendig.

Så snart endelig og kvalitetssikret rapport foreligger og denne er oversendt politisk referansegruppe
vil denne bli publisert på Krødsherad kommune sine nettsider. Det er forventet at dette vil bli gjort
1.kvartal 2017.

