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Grymyr renseanlegg står foran en større oppgradering. Anlegget har i dag biologisk kjemisk-

rensing. Dette skal videreføres, men aktivslamsteg skal erstattes med MBBR. 

Oppgraderingen er planlagt utført i 2021. 

Under byggeperioden vil provisorisk anlegg bli driftet. 

Gran kommune søker om ny utslippstillatelse for renset avløpsvann fra Grymyr renseanlegg. 

Søknaden er revidert etter kommentarer fra Gran kommune. 
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1 Generelle opplysninger 

Nåværende renseanlegg i Grymyr ble satt i drift i 1978. Anlegget har gjennomgått punktvise 

utbedringer og reparasjoner gjennom årene, men står nå foran en større rehabilitering/ 

oppgradering. Oppgraderingen vil skje innenfor eksisterende bygg.   

Grymyr renseanlegg skal rehabiliteres og settes i drift igjen i løpet av 2021 som et biologisk-

kjemisk anlegg med biofilm.  

Anlegget er ikke flomutsatt. 

Under anleggsperioden vil et provisorisk anlegg blir driftet. 

Gran kommune har bedt Sweco Norge AS om bistand til å detaljprosjektere anlegget, samt 

utarbeide ny utslippssøknad for renseanlegget på Grymyr. 

Under arbeidet med detaljprosjekteringen er det opprettet følgende prosjektorganisasjon: 

- Gran kommune ved prosjektleder Bjørn Stokk, Morten Pettersen og Odd Mikkelsen 

- Sweco Norge AS ved Svein Erik Bakken, Sigrun Jahren og Dag B. Fiksdal 

 

1.1 Søkeropplysninger 

Søknaden blir fremmet av: Gran kommune 

 Rådhusveien 39 

 2770 JAREN 

Kontaktperson: Morten Pettersen / Bjørn Stokk 

Søknaden er utarbeidet av: Sweco Norge AS 

 Drammensveien 260 

 0212 OSLO 

Kontaktperson: Svein Erik Bakken / Sigrun Jahren 

 

1.2 Søknadsomfang 

Gran kommune søker med dette om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra Grymyr rensedistrikt i 

samsvar med Forurensningsforskriften, § 13-4, og etterfølgende spesifikasjoner og grunnlag.  

Det foreligger én utslippstillatelse fra tidligere, datert 30. juli 1974. Denne spesifiserer aktivslam 

som renseprosess. Utslippstillatelsen tillater utslipp av renset avløpsvann til Randsfjorden 

tilsvarende maksimalt 300 pe. Anlegget er dimensjonert for ca. 500 pe, og belastes med 2-300 pe.  

Det refereres i driftsinstruksen for anlegget til utslippskrav fra 2004 (tillatelsen er ikke funnet). 

Kravene er ifølge driftsinstruksen som følger:  

Tot P (mg/l) KOF (mg/l) BOF5 (mg/l) Maks totalt utslipp (kg/100 pe·d) 

K1 K2 K1 K2 K1 K2 Tot P KOF BOF5 

0,80 1,60   30 60 0,025 0,75 0,75 

Årsrapporten for 2019 rapporterer etter krav i forurensningsforskriftens § 13-7, 90 % reduksjon i 

fosfor. 
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Det er ikke gjort endringer i dimensjonerende forutsetninger.  

1.2.1 Permanent utslippstillatelse 

Det søkes om tillatelse til utslipp av renset avløpsvann til Randsfjorden fra Grymyr rensedistrikt. En 

tegning med utslippspunkt ligger vedlagt (utslippspunktet er det samme som for dagens anlegg).   

• Søknaden gjelder restutslipp til Randsfjorden etter rensing i biologisk/kjemisk renseanlegg  

• Dimensjonerende belastning settes til 500 pe 

Tettbebyggelsen i Grymyr er vesentlig mindre enn 2000 pe, og anlegget skal dermed etter 

regelverket drives i samsvar med kravene i §13-6 til §13-16. Utfra intensjonen om å begrense 

utslipp til Randsfjorden er det imidlertid hensiktsmessig med samme rensekrav som de som gjelder 

for større tettbebyggelser rundt Randsfjorden.  

Det søkes om utslippstillatelse i tråd med kravene gitt i forurensningsforskriftens § 14-6, 

sekundærrensing med fosforfjerning, jf. § 14-2 punkt b) som krever at 1) BOF5 -mengden i 

avløpsvannet reduseres med minst 70 % av det som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 

25 mg O₂ /l ved utslipp og 2) KOFCR -mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75% av det 

som blir tilført renseanlegget eller ikke overstiger 125 mg O₂ /l ved utslipp, og c) 90% reduksjon av 

fosformengden som blir tilført renseanlegget, beregnet som årlig middelverdi. 

 

1.2.2 Midlertidig utslippstillatelse i anleggsperioden 

Under anleggsperioden vil det bli installert et provisorisk anlegg, med samme utslippspunkt. 

Plasseringen av det provisoriske anlegget vil være i tilknytning til dagens anlegg, som indikert i 

Vedlegg 1. Eksakt plassering vil gå fram av byggesøknad. Anlegget vil ligge under bakken. Etter 

anleggsperioden vil anlegget bli liggende, og vil da fungere som en sikkerhet ved eventuelt 

framtidig behov for nedstengning/omløp for det permanente renseanlegget. 

Det vil bli vektlagt å unngå avløpssøppel i resipienten. Videre vil det tilstrebes optimal rensing med 

særlig vekt på fosfor. Anlegget vil være av samme typen som brukes ved Bjoneroa renseanlegg, 

slamavskiller med kjemisk felling. Anlegget dimensjoneres for 300 pe som er rett i overkant av 

gjeldende belastning ifølge årsrapport for 2019. 

Med henvisning til forurensningsforskriftens § 13-18 så gjelder også forurensningsforskriftens § 13-

7 for anlegget: Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, jf. vedlegg 1 

punkt 1.2 til § 11, skal minst etterkomme 90% reduksjon av fosformengden beregnet som årlig 

middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. 

Det vil bli lagt til rette for prøvetaking også i det midlertidige anlegget, med samme prøvefrekvens 

som dagens anlegg og det framtidige permanente anlegget. Det vil bli foretatt mengdemålinger, 

kjemikalier vil bli dosert etter vannmengde, og det vil bli tatt ut mengdeproporsjonale vannprøver. 

Prinsippskisse og dimensjoneringsprinsipp er vist i Vedlegg 2. 

Tidsperioden for driften av det provisoriske anlegget er ombyggingsperioden, som anslås til å ville 

vare store deler av 2021. 

Det søkes om midlertidig utslippstillatelse i henhold til forurensningsforskriftens § 13-7. 
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2 Rensedistrikt 

2.1 Personbelastning 

Eksisterende tilknytning til Grymyr renseanlegg er 2-300 pe. Det er ingen industri i rensedistriktet.  

Årsrapporten fra 2019 viser at anlegget overholder rensekravet for fosfor i alle 6 prøver. 

Rensekravet for BOF5 ble oversteget i 2 av 6 prøver, noe som forklares med driftsproblemer i 

biotrinn/slamseparasjon. 

Anlegget er dimensjonert for 500 pe i hydraulisk kapasitet og for 440 pe i organisk kapasitet. 

Renovert anlegg vil minst være i stand til å håndtere tilsvarende. Det er ikke planlagt ny utbygging i 

rensedistriktet.  

Vedlegg 3 viser kart over rensedistriktet. 

 

2.2 Hydraulisk belastning 

Gran kommune har gjort vesentlige utbedringer på ledningsnettet i Grymyr og derved redusert 

andelen fremmedvann på anlegget. Anlegget har likevel, ifølge årsrapporten, fremdeles mye 

fremmedvann i perioder med snøsmelting og mye nedbør. Vannmengde ut av anlegget registreres 

kontinuerlig i V-renne. 

Grymyr renseanlegg dimensjoneres ut fra følgende verdier for avløpsvann og innlekking:  

Qmidl    = 200 l/pe·d 

Qinf      = 50 l/pe·d 

Qmaks = Qmidl x fmaks x kmaks + Qinf = 13,2 l/s (500 pe) 

Ifølge Norsk Vann Rapport 256/2020, ligger vannforbruket i husholdninger normalt i området 130-

150 liter per person pr. døgn og overstiger sjelden 200 l/pe·d. Anbefalt minste spesifikke mengde 

er 150 l/pe·d. Ved å dimensjonere med 200 l/pe·d, legger en dermed inn en ekstra sikkerhet. 

Tabell med utregninger er vist i Vedlegg 4.  

 

2.3 Forurensningsproduksjon 

Beregningene er basert på følgende forutsetninger: 

Spesifikk produksjon:  Suspendert stoff  70 g/pe·d 

       Organisk stoff (BOF5)  60 g/pe·d 

       Total fosfor 1,8 g/pe·d 

(Kilde: Norsk Vann Rapport 256/2020) 

 

Dette gir grunnlag for følgende beregning av forurensningsproduksjon ved 500 pe: 
 

 

 

 

                                      
Total fosfor BOF5 Suspendert stoff 

kg kg kg 

Døgn 0,9 30 35 

År 329 10950 12775 
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Det ble i 2019 kjørt bort 261 m3 våtslam fra anlegget, ifølge årsrapporten. Med antatt 

gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 4 % tilsvarer dette 10,4 tonn TS per år. 

 

3 Tiltak 

3.1 Renseprosess 

For å øke sikkerheten for et godt renseresultat for fosfor og øke stabiliteten og øke rensegraden for 

organisk stoff, ønsker Gran kommune å oppgradere sitt biologisk/kjemiske renseanlegg ved å 

erstatte aktivslam med MBBR. Flytskjema og romløsning for anlegget er vist i Vedlegg 5. 

Restutslippet fra renseanlegget skal føres ut i Randselva via eksisterende utslippsledning som 

forblir uendret. 

 

3.2 Slamproduksjon 

Forventet slamproduksjon er 10-12 tonn TS pr. år. Slammet skal også i fortsettelsen transporteres 

til Monserud renseanlegg i Ringerike kommune for hygienisering og stabilisering. 

 

3.3 Lukt 

Det vil alltid være risiko for ubehagelig lukt i eller ved avløpsanlegg. Risikoen reduseres ved rett 

dimensjonering og korrekt drift av anlegget, men man kan aldri garantere et helt luktfritt anlegg. 

Nytt biologisk trinn som fungere mer stabilt, vil gi mindre lukt enn prosessen gjør i dag. Ved 

rehabiliteringen vil ventilasjonsanlegget bli oppgradert og det vil bli installert luktreduksjonsanlegg 

(kullfilter).  

Dagens anlegg har ventilasjon uten luktreduksjon, og det er ikke noen kjent problemstilling at 

naboer plages av lukt. Midlertidig anlegg er planlagt som et kompakt anlegg uten ventilasjon eller 

spesielle luktreduserende tiltak. Det er ikke forventet at midlertidig anlegg vil avgi særlig lukt til 

omgivelsene. 

 

3.4 Prøvetaking og vannmåling 

Det vil bli lagt til rette for representative prøver av både inn- og utløpsvann. Videre skal 

vannmengder gjennom anlegget og evt. i nødoverløp i eller ved anlegget måles og registreres. 

Krav til prøvetaking forblir uendret, dvs. 6 prøver per år, iht § 13-12. I oppstartsfasen for midlertidig 

og permanent anlegg vil anlegget bli fulgt opp med hyppigere ettersyn og flere prøver for å sikre 

optimalisering av drift. 

 

4 Resipient 

Resipienten er Randsfjorden. Randsfjorden er satt til nasjonal vanntype L207 ifølge VannNett.no. 

Det vil si svært stor, moderat kalkrik, klar vannforekomst.  
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4.1 Utslippssted 

Etter rensing i biologisk/kjemisk renseanlegg blir avløpsvannet ført ut i Randsfjorden i eksisterende 

utslippsledning, se Vedlegg 6. Utslippssted vil ikke bli endret i forhold til dagens situasjon. Det har 

ikke forekommet oppslag eller henvendelser til kommunen som tyder på ulempe med dagens 

utslipp. 

 

4.2 Tilstand 

Vannanalyser i Randsfjorden viser god økologisk og kjemisk tilstand, ifølge VannNett.no.  

 

4.3 Utslipp 

Forventet renseresultat for et biologisk/kjemisk renseanlegg med biofilmprosess: 

Parameter Renseeffekt for 
biologisk/kjemisk 
renseanlegg 

Suspendert stoff       85 – 95% 

BOF5       90 – 95% 

Fosfor (tot P)       85 – 95% 

Nitrogen (tot N)       20 – 35% 

(Kilde: Norsk Vann Rapport 256/2020) 

En belastning på 500 pe pr. døgn og renseeffekt på 90 % (”midt på treet”) gir følgende forventede 

verdier for produksjon og utslipp som døgn- og årsgjennomsnitt: 

                                      Kg 
Total fosfor, Tot.P   BOF5 

Dim.døgn År Dim.døgn År 

Produksjon 0,9 329 30 10950 

Utslipp etter rensing i 
biologisk/kjemisk renseanlegg 

0,09 32,9 3 1095 

 

 

5 Brukerkonflikter 

Det forventes en liten reduksjon i den totale forurensningsmengden i rensedistriktet. 

Utslippspunktet beholdes uendret, 110 meter ut og på 15 meters dyp.  

• Bading: Nærmeste badeplass ligger ca. 2 km unna utslippspunket, og vil ikke forringes av 

renseanleggets utslipp. Renovert anlegg kan påregnes å ha ytterligere forbedret renseresultat 

enn eksisterende. 

• Fiske: I Randsfjorden er det fritidsfiske.   

• Uttak av drikkevann: Vanninntaket til Grymyr private vannverk er litt over 600 meter unna. 

Anlegget har inntak 150 meter ut og på 52 meters dyp, og vannet behandles med UV (klor i 

reserve). Jevnaker vannverk og Søndre Land vannverk tar også ut vann fra Randsfjorden. 

• Jordvanning: Det er uttak til jordvanning direkte fra fjorden. Nærmeste uttak ligger lenger 

unna enn uttaket til det private vannverket. 
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6 Drift 

Grymyr renseanlegg vil fortsatt bli drevet av driftsavdelingen i Gran kommune. Drift av midlertidig 

og permanent anlegg vil følge gjeldende driftsinstruks, utarbeidet av Driftsassistansen for vann og 

avløp i oppland, datert 07.11.2018, som blir oppdatert med nødvendige endringer for midlertidig og 

nytt anlegg. 

 

7 Utlegging og varsling 

Utslippssøknaden legges fram for offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside. 

Foruten nabovarsler, er det sendt skriftlig varsel til Grymyr Vannverk. Kvitteringer for utsendte 

varsler ligger i Vedlegg 7. 

 

8 Vedlegg 

Vedlegg 1 – Plassering av midlertidig renseanlegg 

Vedlegg 2 – Prinsippskisse og dimensjonering slamavskiller 

Vedlegg 3 – Grymyr rensedistrikt 

Vedlegg 4 – Dimensjoneringsgrunnlag Grymyr 

Vedlegg 5 – Flytskjema og romløsning 

Vedlegg 6 – Plassering av utslippspunkt i forhold til andre brukerinteresser 

Vedlegg 7 – Utsendte varsler 
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Vedlegg 1 – Plassering av midlertidig renseanlegg 
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Vedlegg 2 – Prinsippskisse og dimensjonering av 
slamavskiller 

Prinsippskisse 3-kamret slamavskiller: 

 

 

Prinsipp for dimensjonering: 

1.kammer: V = Vslam + 1/3·Vvann 

2.kammer: V = 1/3·Vvann 

3.kammer: V = 1/3·Vvann 

Slamvolum er 250 l/pe/år. Ved 6 eller 12 årlige tømminger kan slamvolum deles på hhv 6 eller 12:  

Vslam = 300 · 250 / 6 / 1000= 12,5 m3 

Vslam = 300 · 250 / 12 / 1000= 6,25 m3 

Nødvendig vannvolum er for 18 timers oppholdstid med 200 l/pe/d: 

Vvann = 300 · 200 · 18/24 = 45 m3 

Dermed blir nødvendige størrelser: 

1.kammer: V = Vslam + 1/3·Vvann = 21-28 m3 

2.kammer: V = 1/3·Vvann = 15 m3 

3.kammer: V = 1/3·Vvann = 15 m3 

Utførelsen kan være i form av èn stor tank på 55-60 m3 (med tre kammer), eller som 2 tanker med 

25-30 + 30 m3 (1.kammer i første tank, 2. og 3.kammer i andre tank), avhengig av plasseringen i 

terrenget.  
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Vedlegg 3 – Grymyr rensedistrikt 

 

 



   

 
 

RAPPORT SIDE 13 AV 16  

 

P:\32311\10217718_Grymyr_RA_rehabilitering\000\10 Offentlige myndigheter\Utslippssøknad\Utslippssøknad_Grymyr_r02 .docx 
 

Vedlegg 4 – Dimensjoneringsgrunnlag Grymyr 

Parameter Størrelse Eksisterende bebyggelse Benevning 

Beboere i området  250 pe 

Qmidl 200 l/pe·d   

fmaks 2,5   

kmaks 4,5   

Qmaks  6,51 l/s 

Qinf 50 l/pe·d 0,14 l/s 

Qdim  6,65 l/s 

Qdim med 20% tillegg*  7,99  l/s 

Antall pe med 20% tillegg*  300 pe 

*Det bør tas med en ekstra kapasitet for fremmedvann/overvann inn på systemet for å unngå 

unødvendige overløpshendelser til vassdraget. I VA Miljøblad 76 blir det derfor anbefalt å 

dimensjonere med et tillegg på 20%. Det anses som lite sannsynlig at det vil være utbygging i 

rensedistriktet i den grad at anlegget vil oppnå dimensjonerende belastning. Gran kommune mener 

derfor at belastningen ikke vil overstige en avløpsmengde tilsvarende 500 pe.   

 
Parameter Størrelse Dimensjoneringsgrunnlag  Benevning 

Dimensjonerende belastning  500 pe 

Qmidl 200 l/pe·d   

fmaks 2,5   

kmaks 4,5   

Qmaks  13,02 l/s 

Qinf 50 l/pe·d 0,29 l/s 

Qdim  13,31 l/s 

 
 

Parameter Størrelse Dimensjoneringsgrunnlag Benevning 

Dimensjonerende belastning  500 pe 

Biologisk/kjemisk slam (med grovsil)^ 50 g TS/pe·d   

Dimensjonerende slammengde  9,13 tonn TS/år 

 
Parameter Størrelse Eksisterende bebyggelse Benevning 

Dimensjonerende belastning  250 pe 

Biologisk/kjemisk slam (med grovsil)^ 50 g TS/pe·d   

Dimensjonerende slammengde  4,56 tonn TS/år 

^Slammengden avhenger av type mekanisk trinn og av valgt fellingskjemikalium, og mengden kan 
dermed variere. Slammengden vil trolig ikke avta etter rehabilitering, mengden i 2019 var 10,4 tonn 
TS, så slammengden anslås derfor til 10-12 tonn TS/år.  
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Vedlegg 5 – Flytskjema og romløsning 
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Vedlegg 6 – Plassering av utslippspunkt i forhold til 
andre brukerinteresser 
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Vedlegg 7 – Kvitteringer for utsendte varsler 

Nabovarsler sendt via Altinn 

Varsling på epost til Grymyr vannverk 

 


