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Ledningsnett

Ca. 175 km kommunale 
avløpsledninger

● Av disse er ca. 26 km AF-
ledninger (15 %)

● 36 stk pumpestasjoner

● 15 stk regnvannsoverløp



Sellikdalen renseanlegg

● Tar imot avløpsvannet fra Kongsberg by og omegn.
● Satt i drift i 1979. Primærfellingsanlegg.
● Ca. 22 160 innbyggere/ 25 000 pe er tilknyttet 

renseanlegget (pe-telling fra des. 2021). 

Kilde: Laagendalsposten



Dagens anlegg - dimensjonering



Nøkkeltall vannbehandling



Nøkkeltall slam



Rammebetingelser - utslippstillatelse

Gjeldende utslippstillatelse er fra 2001

● 95 % rensegrad for fosfor

● Tillatt utslipp av fosfor: 0,540 tonn

● Sekundærrensing

Søknad om ny utslippstillatelse ligger hos Statsforvalteren. 
Denne må suppleres med beskrivelse av renseprosessen til 
det nye renseanlegget.

● 95 % rensegrad for fosfor

● Sekundærrensekrav

● Nitrogenrensekrav??



Rammebetingelser - nitrogenrensing

Skriv fra Statsforvalteren 27.10.21:



●Nitrogenrensing 1995



Rammebetingelser - reguleringsplan

457R Sellikdalen, vedtatt 11.03.20

● Nærheten til E134 gjør at det stilles spesielle krav til estetisk 
utforming som er tilpasset omgivelsene

● Takflatene skal vektlegges og fremstå med vekt på estetikk 
og kvalitet i materialbruken

● Byggehøyder er regulert til hhv. kote +140 og +152

● Ny trafo skal bygges inn som en del av øvrig bebyggelse



Rammebetingelser - reguleringsplan



Rammebetingelser - flom

Flomrapport 26.11.21 for Numedalslågen og Sellikbekken

● 200-årsflom i Lågen: kote +136,00 (ca. 2m høyere enn 
asfalten utenfor dagens renseanlegg)

● Bygninger innenfor flomsonen må være sikret/ konstruert slik 
at de ikke er utsatt for betydelige vann- eller setningsskader 
som følge av en 200-årsflom



Flomsonekart 200-årsflom



Behov og ønsker - dialog og innspill

RENSEPROSESSEN

Ønsker en bærekraftig og framtidsrettet renseprosess som:

• Muliggjør en god og «enkel» utnyttelse av ressursene i 
avløpsvannet og slammet

• Fleksibel mtp. store og hurtige variasjoner i vannmengde og 
organisk belastning

• Effektiv: Energi – drift – kostnader

• Tilfredsstiller rensekravene

• Tilrettelagt for mulige framtidige rensekrav



Behov og ønsker - dialog og innspill

SLAMHÅNDTERING

● Utnytte ressursene i slammet

▬ Kjøre bort til større anlegg?

▬ Struvitt?

▬ Biokull?

▬ Andre måter?

● Nærhet til E134 og Kongsberg Teknologipark -
luktproblematikk



Behov og ønsker - dialog og innspill

DRIFTS- OG ADMINISTRASJONSBYGG

● Del av renseanlegget eller eget frittstående bygg?

● Kontorfasiliteter/ spiserom

● Garderober/ verksted/ lager/ garasje



Behov og ønsker - dialog og innspill

FRAMDRIFTSPLAN

● Statsforvalteren: Frist for ferdig anlegg des. 2026

● Utlysning av konkurranse høsten 2022

● Byggestart?

HVA ER REALISTISK?



Hovedinnretning og betydning for nytt renseanlegg Sellikdalen
Kommuneplanens arealdel

Martin Hartmann Aasness
kommuneplanlegger

24.05.2022



Ons 4. mai: avholdt mekling 4 parter

Man 23. mai: saksframlegg sendes ut til UMU

Man 30. mai: UMU behandler arealdelen

Ons 22. juni: Formannskap behandler og kommunestyre vedtar

Kommuneplanens arealdel trer i kraft. 

Sluttbehandling kommuneplanens arealdel



Kongsberg er en sykkelby, fortetting i sykkelavstand

0

Minde
Reisetid sykkel 19/30. min
Elsykkel 15/20. min

Lafteråsen
Reisetid sykkel 15/20. min. 
Elsykkel 12/15. min

Syrinveien Trs
Reisetid sykkel 9/17. min
Elsykkel 8/12. min

Nordbyen
Reisetid sykkel 14/15. min
Elsykkel 10/11. min

• I 2030 har Kongsberg et utbyggingsmønster 
som ivaretar klimautfordringene.

• I 2030 har Kongsberg et mangfoldig tomte- og 
boligtilbud.

• I 2030 har Kongsberg et utbyggingsmønster 
som legger til rette for vekst og bidrar til sunn 
kommuneøkonomi.

• I 2030 har kommunen attraktive bydeler hvor 
den historiske bygningstradisjonen er 
ivaretatt.

• I 2030 har Kongsberg et utbyggingsmønster 
som ivaretar klimautfordringene.

• I 2030 har Kongsberg et mangfoldig tomte- og 
boligtilbud.

• I 2030 har Kongsberg et utbyggingsmønster 
som legger til rette for vekst og bidrar til sunn 
kommuneøkonomi.

• I 2030 har kommunen attraktive bydeler hvor 
den historiske bygningstradisjonen er 
ivaretatt.

Mål fra samfunnsdelen



Kongsberg har grunn til å vente høy vekst og økt boligbehov



Informasjonsbehov og prioriterte informasjonskanaler

• Nettsiden fra kommunen 
som primærkanal.

• Intern opplæring, for å 
styrke kapasitet til 
veiledning til brukerne.

• Til stede på møteplasser 
og gjøre seg tilgjengelig 
ved henvendelser.

• Tidlig informasjon til 
kommunestyret.

• Sette næringen i stand til 
å dele informasjon bredt, 
gjennom KNFs Forum for 
bygg, eiendom og anlegg.

• Samspill med andre 
planmyndigheter.

Informasjon i verdikjeden

• Nettsiden fra kommunen som 
primærkanal.

• Intern opplæring, for å styrke 
kapasitet til veiledning til 
brukerne.

• Til stede på møteplasser og 
gjøre seg tilgjengelig ved 
henvendelser.

• Tidlig informasjon til 
kommunestyret.

• Sette næringen i stand til å dele 
informasjon bredt, gjennom 
KNFs Forum for bygg, eiendom 
og anlegg.

• Samspill med andre 
planmyndigheter.

Informasjon i verdikjedenSøk på AREALDEL


