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1 RESUME 

Denne tekniske virksomhedsplan er udarbejdet af 

Syddjurs Spildevand A/S. 

 

Planen giver et overblik over: 

o Den nuværende administrationspraksis 

o Strategien for den fremtidige spildevands-

struktur 

o Det service-niveau der tilbydes kunderne 

o De tidligere og nuværende dimensionerings-

principper 

o Det samlede datagrundlag – ensartet og 

harmoniseret 

o De prioriterede opgaver 

o Det nødvendige og det nuværende inve-

steringsbehov 

 

Planen indeholder en 10-års investeringsoversigt 

ved et årligt investeringsniveau på 37 mio. kr. Hvis 

det årlige investeringsniveau højes via takst-

stigninger eller lån, betyder det dog, at 

prioriterede projekter kan gennemføres indenfor 

en kortere ramme end 10 år. 

 

Planen indeholder ligeledes en beskrivelse af 

renseanlæg, afskærende ledningsanlæg og 

kloakoplande samt generelle og specifikke fokus-

områder. Specielt er der fokus på: 

o Udskiftning af udtjent fælleskloak med ny 

klimatilpasset separatkloak 

o Nedbringelse af overløb fra kloak til recipienter 

o Nedlæggelse af renseanlæg med afskæring af 

spildevand til større renseanlæg 

o Søgning af og indsats mod uvedkommende 

vand i kloakken 

 

Parallelt med udarbejdelsen af denne tekniske 

virksomhedsplans forbereder Syddjurs Kommune 

en ny spildevandsplan for perioden 2014-2015. 

Krav fra Syddjurs Kommune vedrørende kloakering 

af nye oplande er indarbejdet i denne plan således 

der er skabt overensstemmelse med den tekniske 

virksomhedsplan og kommunens spildevandsplan. 

 

Del 1 – Mappe 1 er den tekniske 

virksomhedsplans overordnede tekstdel inklusiv en 

10-års investeringsplan og oversigtskort. 

 

Del 2 – Mappe 2 og 3 indeholder mere detaljer 

omkring fokusområder for kloakerede landsbyer 

og byer, enhedstal, beregninger og kort og er 

fortrinsvis udarbejdet til brug for Syddjurs 

Spildevand A/S medarbejder. 

 

 

 

Foto: Nimtofte Å
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2 BAGGRUND OG FORMÅL 

Syddjurs Kommunes forsyningsafdeling blev ved 

kommunalreformen i 2007 dannet ved sammen-

lægning af de fire kommuner Ebeltoft, Midtdjurs, 

Rosenholm og Rønde. Forsyningsafdelingen blev 

efterfølgende udskilt fra kommunen ved stiftelsen 

af Syddjurs Spildevand A/S den 1. januar 2009.  

 

Syddjurs Spildevand A/S har efterfølgende 

arbejdet med harmonisering af praksis anvendt i 

de fire gamle kommuners forsyningsafdelinger 

samt med harmonisering og opdatering af 

datagrundlag. 

 

Fokus i arbejdet omkring denne tekniske 

virksomhedsplan har været at opdatere det grund-

læggende datamateriale, identificere nødvendige 

investeringer, udarbejde et prioriteringsgrundlag 

og skabe overblik via kort og principdiagrammer. 

 

Det overordnede formål med planen er at fast-

lægge en langsigtet strategi samt en tids- og 

økonomiplan for selskabets anlægsinvesteringer.

3 SYDDJURS SPILDEVAND A/S 

3.1 Opgaver 

Syddjurs Spildevand A/S varetager den daglige 

drift og vedligeholdelse af de offentlige 

spildevandsanlæg i Syddjurs Kommune herunder 

renseanlæg, pumpestationer, bassiner, kloakker 

mm. Derudover etablerer selskabet også nye 

kloakker i områder, der byggemodnes, samt i 

områder med eksisterende bebyggelse. 

 

Det er selskabets vision, at sikre en spildevands-

forsyning af høj sundheds- og miljømæssig 

kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed 

og drives på en effektiv måde, der er 

gennemskuelig for forbrugerne. 

3.2 Rammer 

Rammerne som Syddjurs Spildevand A/S opererer 

under er defineret af staten, Syddjurs Kommune 

samt af selskabets egne vedtægter, strategier og 

forretningsgange. Rammerne er illustreret grafisk 

på figur 3.1.  

3.3 Organisering 

Syddjurs Spildevand A/S er et kommunalt ejet 

aktieselskab. Syddjurs Kommunes Byråd udgør 

generalforsamlingen, og bestyrelsen består af ni 

medlemmer. Bestyrelsens medlemmer udpeges af 

byrådet (fem), af forbrugerne (to) og af med-

arbejderne (to). Selskabets organisering er 

illustreret grafisk på figur 3.2. 

 

 Figur 3.1  Rammer for Syddjurs Spildevand A/S 

 

 Figur 3.2   Organisering af Syddjurs Spildevand  
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3.4 Administrationspraksis 

3.4.1 Syddjurs Spildevand A/S og grundejerens 

forpligtigelser 

Syddjurs Spildevand A/S er som udgangspunkt 

ansvarlig for, at den offentlige kloak er 

dimensioneret korrekt, fungerer forsvarligt og 

lever op til det af kommunen fastsatte 

serviceniveau. Det er en del af forsyningspligten, at 

en grundejer skal kunne aflede spildevand fra 
stueplan ved gravitation.  

Ejeren af fast ejendom indenfor områder med 

offentlig kloak er forpligtiget til at tilslutte 

ejendommens kloak til det offentlige kloaksystem 

(via skelbrønd), når tilslutningsmuligheden 

foreligger. Tilslutningspligten er gældende, når 

Syddjurs Spildevand A/S har ført stik frem til 

grundgrænsen for en ejendom eller til område-

afgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. 

Grundejeren er forpligtet til at holde sig orienteret 

om det gældende serviceniveau i kommunen. 

Grundejeren bør ligeledes sikre sig mod 

opstuvning, såfremt der ønskes sikkerhed udover 
det af kommunen fastsatte niveau. 

3.4.2 Grænsen mellem privat og offentlig kloak 

Inden for et offentligt kloakeret opland er det den 

matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er 

snitfladen mellem den offentlige stikledning og 

det private spildevandsanlæg.  

 

Syddjurs Spildevand A/S skal således føre stik frem 

til skellet for den matrikulære grundgrænse for at 

opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal 

herefter udføre et privat anlæg på egen grund, 

således at ejendommen tilsluttes. 

 

Ved oprettelse af nye stikledninger anbringer 

Syddjurs Spildevand A/S, som en ekstra service, en 

skelbrønd på hver ny stikledning for at forenkle 

fremtidig vedligehold. 

3.4.3 Udtræden af Syddjurs Spildevand A/S 

En ejendom der er tilsluttet den offentlige kloak, 

kan udtræde helt eller delvist af Syddjurs 

Spildevand A/S, hvis der er enighed herom mellem 

kommunen, Syddjurs Spildevand A/S og 

grundejeren, og hvis der er opnået tilladelse til 

alternativ bortskaffelse. 

 

Ved delvis udtræden af Syddjurs Spildevand A/S 

for tag eller overfladevand, skal grundejeren selv 

bortskaffe overfladevandet lokalt på egen grund, 

f.eks. ved nedsivning. Syddjurs Spildevand A/S kan 

i henhold til Betalingsvedtægten tilbagebetale op 

til 40 % af tilslutningsbidraget. 

 

Udtræden med tilbagebetaling af op til 40 % af 

tilslutningsbidraget vil kun være aktuel for 

ejendomme, hvor Syddjurs Spildevand A/S 

vurderer, at tilbagebetalingen giver tilsvarende 

besparelser for selskabet. 

3.4.4 Ekspropriation – erhvervelse af rettigheder, 

servitutpålæg og/ eller arealafståelse 

Kommunens spildevandsplan fastlægger de 

overordnede rammer for udarbejdelse af 

kloakprojekter. Det er derfor kun muligt i denne 

plan, at angive en omtrentlig placering af nye 

anlæg. Ejendomme, der ligger tæt på nye 

spildevandsanlæg, kan forvente at blive berørt af 

anlæggene. Byrådet kan i nødvendigt omfang 

træffe beslutning om ekspropriation med henblik 

på spildevandsanlæggets udførelse og drift. 

 

Til sikring af offentlige kloakanlæg på private 

arealer vil der mod fornøden erstatning blive 

tinglyst en deklaration på de pågældende 

ejendomme. Deklarationen tinglyses på ejendom-

men uden udgift for grundejeren. 

 

Omfanget af arealafståelser og rådighedsind-

skrænkninger bliver fastlagt i forbindelse med 

detailprojektering.  

 

Byrådet har samtidigt med godkendelsen af 

kommunens spildevandsplan besluttet, at Syddjurs 

Kommune gennemfører ekspropriation til 

gennemførelse af spildevandsplanen, hvis der ikke 

kan indgås frivillige aftaler med de berørte 

lodsejere. 
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3.5 Investeringsbehov 

Syddjurs Spildevand A/S ejer kloak, pumpe-

stationer, bassiner, renseanlæg og bygninger til en 

værdi af 1.7 mia. kr. (POLKA-værdi godkendt af 

Forsyningssekretariatet). 

 

Selskabet investerer hvert år i renovering af den 

eksisterende kloak, pumpestationer, bassiner 

renseanlæg samt i kloakering af nye byområder og 

enkeltejendomme. Der er flere faktorer, der 

påvirker selskabets investeringsbehov. En del af 

faktorerne kan selskabet planlægge efter, og en 

del er udenfor selskabets kontrol. De forskellige 

faktorer er illustreret grafisk på figur 3.3. 

 

Anvendes en teoretisk indgangsvinkel til behovet 

for investeringer ved at se på afskrivningstider og 

genanskaffelsesværdier for eksisterende anlæg 

samt for historisk niveau af investering i kloak for 

nye byområder og enkelt ejendomme kan man få 

en overordnet forståelse for selskabets 

investeringsbehov. 

 

Renoveringsbehovet baseret på genanskaffelses-

værdi for eksisterende anlæg og gennem-

snitsniveau for nyinvesteringer i perioden 2009-

2012 er fastsat til henholdsvis: 

• 42 mio kr./år til renovering 

• 14 mio. kr./år til nyinvestering 

 

Dette betyder, at det samlede investeringsbehov 

ligger omkring 56 mio/år (TVP Del 2 Tekstbilag 3).  

 

Denne teoretiske indgangsvinkel tager dog ikke 

hensyn til øgede investeringer på grund af 

klimatilpasning eller stadig stigende miljøkrav 

m.m. Derudover er niveauet for investering i kloak 

for nye byområder og enkelt ejendomme kraftigt 

afhængig af konjunkturen i samfundet. Det bør 

også nævnes, at grundet alderssammensætningen 

af kloakken stiger renoveringsbehovet fra 42 mio. 

kr./år til 69 mio.kr./år i 2050. 

 

Uden optagelse af nye lån til investeringer og 

eksklusiv fremtidig mulig takststigning ligger det 

årlige budget til investeringer på omkring 37 mio. 

kr. Det kan altså konstateres, at der er en betydelig 

disproportion mellem investeringsbehovet og det  

aktuelle investeringsniveau.           

  Figur 3.3   Faktorer der har indflydelse på selskabets investeringsbehov 
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3.6 Økonomi 

Finansiering af udgifterne til anlæg, drift og 

vedligeholdelse af det offentlige spildevands-

anlæg, udgøres af brugerne i form af til-

slutningsbidrag og årlige variable/faste bidrag. 

 

Grundlaget for opkrævning af bidrag fra brugerne 

er Betalingsvedtægt for Syddjurs Spildevand A/S 

vedtaget af selskabets bestyrelse. Den gældende 

betalingsvedtægt samt takster fremgår af 

virksomhedens hjemmeside: 
http:// www.syddjursspildevand.dk/index.php/betalingsvedaegt 

 

Som følge af forskellige udefrakommende forhold 

er spildevandstaksten fra 1. januar 2014 steget 

med 7,79 kr. til 48,99 kr./m3 inkl. moms. Denne 

stigning dækker øgede omkostninger i forhold til 

den nye takst-trappemodel, skatteregler og 

faldende vandforbrug. 

 

Budget 2014 for Syddjurs Spildevand A/S blev 

godkendt af virksomhedens bestyrelse i november 

2013. Indeholdt i budgettet for 2014 er et budget 

til investeringer på 52 mio. kr, hvoraf 15 mio. kr. er 

finansieret via lån. Det godkendte budget fremgår 

af Tabel 3.1. 

 

Selskabets bestyrelse har ikke godkendt nye lån til 

eller taget stilling til eventuelle takststigninger for 

2015 og frem. Uden optagelse af nye lån til 

investeringer og eksklusiv takststigning er det 

årlige budget til investeringer i 2015 og frem på 

omkring 37 mio. kr.  

 

 Tabel 3.1  Budget 2014 

Nettoomsætning 1.000 kr Driftsomkostninger 1.000 kr 

Vandafledningsbidrag 70.653 
Transport og 

rensning 
21.650 

Vejafvandings bidrag 3.668 Administration 7.700 

Tilslutningsbidrag 330 Finansielle poster 854 

Øvrige indtægter 250 
Afskrivninger og 

afgange 
16.000 

Omsætning i alt 74.901 Omkostninger i alt 46.204 

Investeringer    

Re-investering kloak (renovering pumpestationer, ledninger, brønde m.m.) 31.950 

Ny-investering kloak (byggemodning, kloakering åben-land, nye 

afskærende ledningssystemer m.m.) 
11.950 

Ny- og Reinvestering renseanlæg (renovering, maskinudstyr, m.m.) 6.700 

Ny- og Reinvestering IT-administration 1.400 

Investeringer i alt 52.000 

Lån 

Afdrag på lån til investeringer 2.996 

Årets låneoptagelse 15.000 
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4 SPILDEVANDSSTRATEGI 

4.1 Struktur 

Syddjurs Spildevand A/S arbejder målrettet mod 

en mere centraliseret spildevandsstruktur, hvor 

antallet af renseanlæg reduceres væsentligt, og 

hvor de fælleskloakerede arealer i stort omfang 

omlægges til separatkloakerede arealer /16/. 

4.1.1 Renseanlæg 

Der er 12 offentlige renseanlæg i Syddjurs 

Kommune samt fire bysamfund med mekanisk 

rensning placeret som vist på figur 4.1. Syddjurs 

Spildevand A/S vil reducere antallet af renseanlæg 

på sigt fra 12 til 4 og eventuelt helt ned til 3. Det er 

således tanken, at der i Syddjurs Kommune på 

længere sigt er offentlige renseanlæg i Boeslum, 

Mørke, Knebel og evt. Rønde.  

 
Omkring 20% af spildevandet i Syddjurs Spilde-

vand A/S opland ledes til Fornæs renseanlæg. 

Anlægget ejes og drives af Aquadjurs A/S, og 

anses som et velfungerende og velproportioneret 

anlæg med en solid recipient. Spildevandet 

pumpes til Fornæs renseanlæg via tre byports-

pumpestationer beliggende ved Tøstrup (30 l/s), 

Nødager (48 l/s) og Balle (15 l/s). Den nuværende 

aftale om transport og rensning af spildevand 

mellem Aquadjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S 

gælder til 2025. Der betales for hver m3 spildevand 

Syddjurs Spildevand A/S afleverer til Fornæs 

renseanlæg, hvad der svarer til driftsudgiften for 

transport og rensning plus 10% samt et tillæg for 

investeringer foretaget på anlægget. 

 Figur 4.1  Kort med placering af offentlige renseanlæg samt (eksport) byport pumpestationer 
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De første to renseanlæg, der planlægges nedlagt, 

er Bjødstrup Landborup og Thorsager renseanlæg 

samt Kastrup, Bale, Andi og Søvang mekanisk 

rensning.  

 

På længere sigt nedlægges renseanlæggene 

Skiffard, Egens, Feldballe, Marbæk og evt. Holme, 

Hyllested Skovgårde og Rønde. 
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4.1.2 Afskærende ledningssystemer 

En reduktion fra 12 til 4 og eventuelt 3 offentlige 

renseanlæg i Syddjurs Kommune vil betyde et 

behov for separering af fællessystemer, etablering 

af nye transportledninger og pumpestationer, øget 

overvågning mv. 

 Figur 4.2   Kort med placering af eksisterende (blå) og planlagte (røde) afskærende ledninger 
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Den omtrentlige placering af nye afskærende 

ledningsanlæg er også vist på oversigtskort A 
Spildevandsstruktur status og plan samt på 

oversigtskort B til E for kloakoplande (plankort). 

4.2 Kloakeringsprincipper 

I kommunens spildevandsplan er de kloakerede 

områder opdelt i kloakoplande hvor der skelnes 

mellem ”status-oplande” (eksisterende oplande) 

og ”plan-oplande” (nye oplande). Er et område 

byggemodnet med stik til alle ejendomme overgår 

området til status uafhængigt af om der er 

bebygget eller ej. 

 

Af historiske årsager er der anvendt forskellige 

kloakeringsprincipper i Syddjurs Kommune. 

Kloakeringsprincipperne i de enkelte kloakoplande 

fremgår af oversigtskortene for kloakoplande (TVP 

Del 2 Kortbilag 1.1-15.5). Det fremgår ligeledes af 

oversigtskortene om kloakeringsformen i et 

eksisterende område forudsættes ændret i 

fremtiden, eller om et område, der pt. ikke er 

omfattet af det offentlige kloaksystem, planlægges 

kloakeret i fremtiden. 

 

Hvis det ved en TV-inspektion viser sig, at en 

ejendom beliggende indenfor et status 

kloakopland med kloakeringsprincip ’separatkloak’ 

kun er forsynet med et spildevandsstik bliver 

kloakeringsprincippet for den aktuelle ejendom 

rettet til spildevandskloak i næste version af 

kommunens spildevandsplan. 

 

Der arbejdes med følgende typer af kloakering i 

spildevandsplanen: 
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• Fælleskloak, hvor spildevand og regnvand 

afledes i den samme ledning med afløb til 

renseanlæg. 

• Fælleskloak med lokal håndtering af 

regnvand på ejendomme, hvor spildevand og 

regnvand fra vej afledes i den samme ledning 

med afløb til renseanlæg, samt hvor regnvand 

fra ejendomme håndteres lokalt evt. ved 

nedsivning. 

• Separatkloak, hvor spildevand og regnvand 

afledes i hver sin ledning. Spildevandet ledes til 

renseanlæg, og regnvandet ledes direkte eller 

via regnvandsbassiner ud i vandområderne 

(vandløb eller havet). 

• Separatkloak med lokal håndtering af 

regnvand på ejendomme, hvor spildevand fra 

ejendomme og regnvand fra vej afledes i hver 

sin ledning, samt hvor regnvand fra 

ejendomme håndteres lokalt evt. ved 

nedsivning. 

• Separatkloak med muligt lokal 

regnvandshåndtering. Disse områder omfatter 

kun planoplande. Der lægges ikke en 

regnvandsledning, såfremt det er muligt at 

håndtere regnvandet lokalt f.eks. ved 

nedsivning. Mulighed for håndtering af 

regnvandet lokalt skal for disse planoplande af 

bygherre undersøges senest ved udformningen 

af lokalplanen for området. Såfremt det ikke er 

muligt med lokal håndtering af regnvandet, kan 

det efter en konkret vurdering vælges at 

etablere en regnvandsledning. 

• Spildevandskloak, hvor spildevand ledes til 

renseanlæg, og regnvand håndteres lokalt, evt. 

ved nedsivning. 

Drænvand må ud over mindre omfangsdræn for 

kloakerede bygninger ikke tilledes den offentlige 

fælles- eller regnvandskloak. Drænvand må under 

ingen omstændigheder tilsluttes offentlig 

spildevandskloak. 

4.3 Nye byudviklingsområder 

I kommuneplanen er en række områder udlagt til 

byudvikling, mens andre arealer er udlagt som 

interesseområder/perspektivarealer til nye by-

udviklingsområder, der som udgangspunkt ikke 

forventes udbygget i kommuneplanens plan-

periode. 

 

Kloakeringstypen for de nye områder er 

spildevandskloak eller separatkloak med mulig 
lokal regnvandshåndtering, og der udpeges 

foreløbig placering af fremtidige regnvands-

bassiner. Dette fremgår af oversigtskortene.  

 

Dette indebærer, at der i forbindelse med 

lokalplaner skal udarbejdes en vandforvaltnings-

strategi, og der skal afsættes tilstrækkelige arealer 

til løsninger for lokal regnvandshåndtering eller til 

etablering af regnvandsbassiner med droslet 

udledning til recipient. Vandforvaltningsstrategien 

skal forholde sig til både almindelig dimensions-

givende regn samt til skybrud. Egnethed for 

nedsivning af overfladevand skal i vandfor-

valtningsstrategien dokumenteres med jordbunds-

undersøgelser. Derudover skal kørselsadgang til 

bassinarealer, grøfter m.m. sikres med hensyn til 

fremtidige tilsyn og vedligeholdelse. 

 

Placering af ledningssystemer og regnvands-

bassiner i nye planområder er på kortbilagene 

angivet på overordnet niveau. Den endelige 

placering af ledningssystemer og regnvands-

bassiner fastlægges først, når der foretages 

detailprojektering i forbindelse med den konkrete 

byggemodning. 

4.4 Byudvikling indenfor eksisterende 
kloakoplande 

Ved udstykning af enkelte parceller i eksisterende 

kloakoplande føres der som udgangspunkt kun et 

spildevandsstik frem til grundgrænsen. Regnvand 

skal således håndteres lokalt, f.eks. ved nedsivning. 

 

Såfremt der i henhold til en geoteknisk vurdering 

ikke er mulighed for at nedsive regnvandet, kan 

det efter en konkret vurdering godkendes, at 

regnvand afledes til offentlig regnvandskloak. Hvor 

det er muligt, kan regnvand forinden forsinkes - 

f.eks. i en faskine. 

4.5 Sanering af kloak – separering og 
klimatilpasning 

Syddjurs Spildevand A/S har taget beslutning om 

at hele fælleskloakken skal separeres /16/. Fælles-
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kloakken udgør omkring 30% af de kloakerede 

oplande, og udgiften til separering af fælles-

kloakken er anslået til 850 mio. Separering af hele 

fælleskloakken er derfor ikke en opgave, der kan 

fuldføres indenfor en kortfristet tidshorisont. 

 

Ved sanering af ledninger i fælleskloakerede 

oplande etableres som udgangspunkt en ledning 

til spildevand og en til regnvand. Alle kloakerede 

ejendomme vil blive forsynet med en stikledning 

inklusiv skelbrønd til henholdsvis spildevand og 

overfladevand. Ved sanering, hvor fælleskloak 

separeres, vil grundejerne i området blive pålagt 

for egen regning at separatkloakere på 

ejendommen.  

 

Det kan blive aktuelt at sanere kloak beliggende 

udenfor de udvalgte planområder som vist på 

oversigtskortene f.eks. på grund af akut opståede 

problemer. For disse områder gælder ligeledes, at 

grundejerne i området vil blive pålagt, at for egen 

regning separatkloakere på ejendommen.   

 

Ved sanering af kloak sikres det, at alt ny kloak 

opdimensioneres, således denne er tilpasset de 

kommende klimaændringer. 

 

Når oplande udvælges til sanering er udvælgelsen 

foretaget på baggrund af miljømæssig påvirkning 

af recipient, klimatilpasningsovervejelser, drifts-

problemer og forventet restlevetid. 

4.6 Uvedkommende vand 

Uvedkommende vand er en betegnelse for det 

vand, der ikke burde være tilsluttet den offentlige 

kloak. Kilden til uvedkommende vand er for 

eksempel tilslutning af overfladevand/drænvand 

fra områder, hvor der kun er spildevandskloakeret, 

tilslutning af overfladevand/drænvand fra områder 

udenfor kloakopland, ombytning af tilslutning til 

stikledninger og indsivning i utætte kloak-

ledninger. 

 

Uvedkommende vand i kloakken kan i værste fald 

forårsage lokale oversvømmelser samt overløb af 

urenset spildevand til vandløb og kystvand. 

Derudover er det en kilde til øgede driftsom-

kostninger for pumpning og rensning af spilde-

vand. 

 

Uvedkommende vand i det offentlige kloaksystem 

er et stadigt problem både i nye og eksisterende 

kloakoplande (TVP Del 2 Tekstbilag 5). 

Problematikken forventes at være stigende, i takt 

med at borgere i større udstrækning forventes at 

håndtere overfladevand lokalt og på privat 

ejendom. For at imødekomme en eventuel negativ 

udvikling samt at reducere mængden af 

uvedkommende vand øger Kommunen og 

Syddjurs Spildevand A/S fokus på problematikken 

b.la. ved øget information til borgere, søgning af 

fejltilslutninger og ledninger med indsivning samt 

efterkontrol af tilslutninger til stikledningerne. 

4.7 Elektronisk overvågning 

Spildevandet transporteres via ledninger og 

pumpesystemer fra kunden til renseanlæg, og for 

en del af spildevandet er der tale om en 

transportstrækning på op til 40 km. Boeslum og 

Mørke renseanlæg er anlæg med bemanding, 

mens de resterende ti renseanlæg er ubemandede. 

For at sikre en effektiv drift af renseanlæggene og 

øge drift-sikkerheden på hele kloaksystemet er det 

nødvendigt med elektronisk overvågning. 

4.7.1 Renseanlæg 

Ud over Bjødstrup-Landborup og Skiffard 

renseanlæg er der i større eller mindre 

udstrækning installeret elektronisk styring, 

regulering og overvågning (SRO) på alle 

renseanlæg.  

 

For renseanlæg der ikke forventes nedlagt i det 

næste årti, er Syddjurs Spildevand A/S i gang med 

at udarbejde ensrettede processtyrringsstrategier 

med hensyntagen til individuelle faktorer for hvert 

renseanlæg. Derudover er Syddjurs Spildevand A/S 

i gang med at opgradere SRO-systemet, således at 

flere data bliver elektronisk overvåget, samt at 

muligheden for fjernstyring øges. Herved for-

bedres anlæggenes driftsikkerhed samtidigt med 

at udkald til renseanlæggene nedbringes. 

 

På anlæggene Thorsager, Holme, Hyllested 

Skovgårde, Bjødstrup-Landborup og Skiffard 

ændres den eksisterende overvågning ikke. 

 

Ensretning og opgraderingen af SRO-systemet 

forventes afsluttet i løbet af 2016. 
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4.7.2 Kloak og afskærende systemer 

Ved udvalgte knudepunkter, overvejende pumpe-

stationer, er der installeret elektronisk styring, 

regulering og overvågning (TVP Del 2 Skemabilag 

6). Herved overvåges pumpefunktion, og ved 

udvalgte steder registreres også eventuelle 

overløb til vandløb og kystvand. I dag er der SRO 

på 177 uf af 210 pumpestationer.  

 

Syddjurs Spildevand A/S er i gang med en større 

ensretning og opgradering af SRO-systemet m.h.t. 

både hardware, software og datakvalitet. I 

forbindelse med opgraderingen er der fokus på 

datakvalitet samt det overliggende rapportsystem 

til opsamling og visning af historik og nøgletal. 

Syddjurs Spildevand A/S udarbejder samtidigt en 

strategi for registrering af overløb fra kloak samt 

vedligehold af bassiner.  

 

Udover stationære overvågningsstationer under-

søger Syddjurs Spildevand A/S muligheden for 

indkøb af mobilt overvågningsudstyr, som kan 

anvendes i områder uden stationært udstyr, og 

hvor der er ønske om at få dokumenteret 

funktionen af eksisterende overløbsbygværker 

mm. 

 

Ensretning og opgraderingen af SRO-systemet 

forventes afsluttet i løbet af 2016. 
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5 FUNKTIONSPRAKSIS, SERVICENIVEAU OG REGN 

Kloakkens væsentlige funktioner er at bortlede 

spildevand i byer og undgå forurening af 

recipienter. Det er dog ikke realistisk helt at undgå 

overløb i forbindelse med kraftige regnskyl, og det 

er heller ikke realistisk at undgå oversvømmelser, 

men omfanget kan nedbringes til et niveau, der 

kan accepteres jf. projekthåndbogen for Syddjurs 

Spildevand A/S (TVP Del 2 Tekstbilag 2). 

5.1 Eksisterende kloak 

Tidligere blev kloakanlæg dimensioneret efter 

følgende regler: 

o Fælleskloak - Fuldtløbende ledningerne højst 

hvert andet år med deraf følgende mulig 

oversvømmelse af kældre. 

o Separatkloak - Fuldtløbende regnvandsledning-

er højest én gang årligt. 

5.2 Ny kloak 

Syddjurs Spildevand A/S anvender i dag 

rekommandationerne fra Spildevandskomiteens 

Skrift nr. 27 ”Funktionspraksis for afløbssystemer 

under regn” /1/, som er en fælles dansk praksis for, 

hvorledes afløbssystemer skal fungere under regn. 

Derudover anvendes skrift nr. 28 Regional variation 

af ekstremregn i Danmark /2/ og skrift nr. 29 

”Forventede ændringer i ekstremregn som følge af 

klimaændringer” /3/.  

5.2.1 Funktionspraksis 

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn er 

bygget op af tre elementer: 

o Formulering af funktionskrav/serviceniveau. 

o Anbefaling af beregningsmetode som be-

nyttes ved nydimensionering og analyse af 

systemer. 

o Brug af sikkerhedstillæg på såvel beregning 

som på fremtidsscenarier, herunder konsekven-

ser af klimaforandringer og byfortætning. 

5.2.2 Serviceniveau 

Serviceniveauet, som skal overholdes for nye 

fælles- og regnvandsledninger, er nedenfor 

udtrykt ved et minimumsfunktionskrav, som 

angiver en tilladelig gentagelsesperiode (år) for 

opstuvning til kritisk kote (kritisk kote er det 

omgivende terræn ved det offentlige afløbssystem, 

dvs. terrænkote ved brønddæksel i vej). 

Fælleskloak: 

Gentagelsesperiode for opstuvning til kritisk kote 

er 10 år. 

Regnvandskloak: 

Gentagelsesperiode for opstuvning til kritisk kote 

er 5 år. 
 
Det er den ’oplevede effekt’ i afløbssystemet, der 

er målet for formuleringen af funktionskravet - 

ikke den beregningsmæssige /4/. Beregninger op-

fattes som konsekvens af dette som et hjælpe-

middel. 

 

Det er afgørende, at det kan sandsynliggøres, 

hvorvidt en oplevet hændelse overskrider de 

opsatte funktionskrav. Dette kan principielt ske ved 

at gennemføre en statistisk analyse af dokumen-

terede observationer. 

5.2.3 Beregningsmetode 

Der anvendes 3 beregningsniveauer bestående af 

anerkendte og allerede gennemprøvede be-

regningskoncepter afhængig af kloaksystemets 

kompleksitet jf. projekthåndbogen for Syddjurs 

Spildevand A/S. 

5.2.4 Sikkerhedstillæg 

For at tage højde for kommende klimaændringer, 

statistiske modelusikkerheder og fortætning, 

anvendes der ved dimensionering af nye kloakker 

et sikkerhedstillæg. 

 

Sikkerhedstillægget er den faktor, som ganges på 

regnintensiteten for at få den ønskede fremtidige 

dimensionsgivende regnintensitet. 

 

Sikkerhedstillæget er fastsat til 1,7 og 1,8 afhængig 

af beregningsmetode. Ved kalibrerede modeller 

kan sikkerhedstillægget nedsættes. 
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5.3 Krav til forsinkelse og rensning af 
regnvand 

Ved tilslutning af regnvand fra byudviklings-

områder eller større ejendomme til den 

eksisterende offentlige kloak vil der blive stillet 

krav om forsinkelse og rensning til et niveau der 

svarer til de krav, som kommunen stiller ved 

udledning til recipient.  

 

Kravet til forsinkelse ligger i dag oftest på omkring 

1 l/s·red.Ha ved T=5 år hvilket svarer til omkring 

450 m3/red.Ha effektiv bassinvolumen. 

 

Kravet til rensning svarer i dag oftest til omkring 

200 m3/red.Ha. vådt bassinvolumen. 

 

Hvis der sker ændringer på en ejendom, der 

medfører en forøgelse af befæstelsesgraden i 

forhold til den eksisterende befæstelsesgrad, kan 

der stilles krav om forsinkelse og rensning på egen 

grund, således at den maksimale afledning i l/s 

svarer til omkring 1 l/s·red.Ha ved T=5 år. 

5.4 Regn 

Danmarks Meteorologiske Institut har to 

målestationer i Syddjurs Kommune – Sibirien og 

Tirstrup. Gennemsnitsnedbørsmængden over de 

sidste 13 år er ca. 650mm/år (TVP Del 2 Tekstbilag 

4). 

 

Ved modelberegninger anvendes Viby-regnserien. 
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6 TILTAG RENSEANLÆG 

Der er i dag 12 offentlige renseanlæg i Syddjurs 

Kommune.  

 

Udover de 12 offentlige renseanlæg er der fire 

landsbysamfund med mindre trixanlæg i Andi, 

Bale, Kastrup og Søvang hvor Syddjurs Spildevand 

er ansvarlig for rensningen. Disse anlæg skal 

nedlægges og beskrives ikke nærmere. 

 

 

Tabel 6.1 giver en oversigt over kommunens 12 

renseanlæg.  

 

Alle renseanlæg ud over Skiffard renseanlæg 

overholdt de respektive udlederkrav i 2012. Alle 

renseanlæg ud over Thorsager renseanlæg 

overholdt de respektive udlederkrav i 2013.  

 Tabel 6.1   

Stofbelastningsstatus jf. PULS for offentlige renseanlæg i Syddjurs Kommune. Hvor den målte 
middelbelastning overskrider anlæggets godkendte kapacitet, er tallet fremhævet med rødt.

Renseanlæg Type 

 Godkendt 
kapacitet 
[PE] (BI5) 

PULS  
belastning i 

20131  
[PE] (BI5) 

Belastning jf. OPUS 
20142 [PE] 

Anlægsår Status Plan 

Boeslum  MBNDK 1977 / 1994 23.753 18.869 13.187 16.355 

Mørke  MBNDK 2006 14.523 8.102 9.230 15.351 

Rønde  MBNDK 1972/92/2002 5.591 5.507 5.501 7.247 

Knebel  MBNDK 1992 3.811 1.967 2.357 3.746 

Marbæk  MBNK 1987 2.971 1.233 1.463 2.116 

Thorsager  MBNDK 1972/88/97/02 1.897 1.195 1.382 - 

Feldballe  MBNDK 1982 / 2000 1.507 881 1.361 1.887 

Egens  MBK 1995 190 214 138 230 

Skiffard  BAS - 70 70 48 - 

Holme  MB 1993 100 31 90 99 

Hyllested Skovgårde MB 1993 65 38 57 57 

Bjødstrup-Landborup RZ - 55 10 48 - 

Fornæs (AquaDjurs) MBNDK 1990 - - 9.742 14.765 

                                                 
1 Baggrunden for PULS middelbelastning er op til 12 målinger pr. år. I den målte middelbelastning indgår returstrømme fra 
renseanlægget. For Boeslum og Mørke renseanlæg er der en større intern belastning der stammer fra sandvaskerprocessen. For 
mindre renseanlæg varierer målt belastning en del over døgn/sæson. Dette betyder, at den målte middelbelastning ikke altid er 
repræsentativ for den eksterne belastning på renseanlægget. /14/ 
2 Tal angivet i OPUS er den skønnede eksterne belastning baseret på FAS-afregning 2010-2012. 
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6.1 Boeslum 

Boeslum renseanlæg anses som et velfungerende 

og velproportioneret anlæg med en solid recipient. 

Der kan tilføres betydelige ekstra PE i fremtiden, 

uden større ny-investeringer på anlægget. 

 

I perioden 2014-2016 re-investeres der i 

slamafvandingsanlægget, sandafvandings- og 

blæserstationen. Derudover opgraderes mand-

skabsbygningen. 

6.2 Mørke 

Mørke renseanlæg anses som et velfungerende og 

velproportioneret anlæg med en sårbar recipient. I 

januar 2013 er der ud fra eksisterende 

belastningsdata vurderet, at der kan tilføres 

betydelige ekstra PE i fremtiden, uden større ny-

investeringer på anlægget. 

 

I perioden 2014-2016 re-investeres der i 

modtagerstation for septisk slam og tromlevasker. 

Derudover opgraderes mandskabsbygningen, og i 

forbindelse med afskæring af Thorsager by til 

Mørke renseanlæg investeres der i et nyt 

bassinanlæg. 

 

Fremtidige udfordringer ligger i at undgå 

uhensigtsmæssig spildevandsudledning fra 

(enkelte) industrier, den hydrauliske belastning 

samt i den fortsatte udledning til en følsom 

recipient.  

6.3 Rønde 

Rønde renseanlæg anses som et velfungerende 

anlæg med en sårbar recipient. Anlægget er tæt 

på at være belastet til den godkendte kapacitet, 

dvs. der kan ikke tilføres betydelige ekstra PE i 

fremtiden uden større investeringer. Derudover 

vurderes renseanlægget værende et anlæg, der 

befinder sig i slutningen af sin levetid. 

 

Når renseanlægget er udtjent, skal det vurderes 

om spildevandet skal afskæres til Boeslum eller 

Fornæs, eller alternativt om det eksisterende 

anlæg skal gennemgå en større renovering. Til 

denne vurdering er dog et mere indgående 

kendskab til fremtidige udledningskrav 

nødvendigt, og der er en forventning om, at de 

nye Vandplaner vil belyse dette. 

 

I perioden 2014-2016 re-investeres der i anlægget 

for at muliggøre en levetidsforlængelse på 10 år.  

 

Ved stigende belastning på Rønde renseanlæg er 

der udfordringer med både stof- og hydraulisk 

belastning samt den fortsatte udledning til en 

følsom recipient. I forbindelse med 

levetidsforlængelse af anlægget skal anlæggets 

potentielle kapacitet re-vurderes. Tiltag som 

separering af fælleskloakerede oplande skal 

bidrage til en øgning af anlæggets rest-kapacitet. 

6.4 Knebel 

Knebel renseanlæg anses som et velfungerende og 

velproportioneret anlæg med en sårbar recipient. 

Der kan tilføres ekstra PE i fremtiden, uden større 

ny-investeringer på anlægget. Den planlagte 

afskæring af Bjødstrup-Landborup renseanlæg 

samt tilslutning af tilknyttet sommerhusområde 

vurderes indeholdt i anlæggets nuværende 

kapacitet. 

 

I perioden 2014-2016 re-investeres der evt. i 

blæserstationen. 

 

Fremtidige udfordringer ligger i den hydrauliske 

belastning, en eventuel renovering af 

blæserstationen, kolde vintermåneder samt den 

fortsatte udledning til en følsom recipient.  

6.5 Marbæk 

Marbæk renseanlæg anses som et velfungerende 

anlæg med en robust recipient. Der kan tilføres 

ekstra PE i fremtiden uden større ny-investeringer 

på anlægget.  

 

Der er ikke planlagt nye inverteringer for 

renseanlægget. 

 

Fremtidige udfordringer ligger i den hydrauliske 

belastning. 

6.6 Feldballe 

Feldballe renseanlæg anses som et velfungerende 

anlæg med en robust recipient. Der kan ikke 

tilføres betydelig ekstra PE i fremtiden uden en 

nærmere undersøgelse af den aktuelle 

stofbelastning. 
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I perioden 2014-2016 investeres der i den 

elektroniske styring af anlægget. 

 

Fremtidige udfordringer ligger i den hydrauliske 

belastning samt kolde vintermåneder. 

6.7 Thorsager 

Thorsager renseanlæg anses som et funktions-

dygtigt anlæg med en robust recipient. Anlægget 

er mandskabstimekrævende, og vurderes værende 

i slutningen af sin levetid. 

 

Fremtidige udfordringer ligger i at forberede 

afskæringen af spildevandet til Mørke renseanlæg 

og nedlæggelse af Thorsager renseanlæg. 

6.8 Egens 

Egens renseanlæg anses som et velfungerende 

anlæg med en sårbar recipient. Der kan ikke 

tilføres betydelig ekstra PE i fremtiden uden en 

nærmere undersøgelse af den aktuelle 

stofbelastning.  

 

Der er ikke planlagt nye investeringer for 

renseanlægget. 

 

Den hydrauliske belastning på anlægget blev 

nedbragt i 2013 ved fjernelse af uvedkommende 

vand. Der ligger fremtidige udfordringer i 

opklaringsarbejde omkring den aktuelle 

stofbelastning som periodemæssigt voldsomt 

overstiger godkendt kapacitet, og som ikke svarer 

til oplandets karakter. 

6.9 Skiffard 

Skiffard renseanlæg anses for et ikke længere 

tidssvarende anlæg uden fremtidsudsigt. 

Derudover vurderes renseanlægget værende i 

slutningen af sin levetid. 

 

I perioden 2014-2016 investeres der i oprensning 

af bassinanlæggene. 

 

Fremtidige udfordringer ligger i at overholde 

udlederkrav.  

6.10 Holme og Hyllested Skovgårde 

Både Holme og Hyllested Skovgårde renseanlæg 

anses for to ikke længere tidssvarende anlæg uden 

fremtidsudsigt. Derudover vurderes rense-

anlæggene værende i slutningen af sin levetid. 

 

Der skal tages stilling til om anlæggene skal 

nedlægges og afskæres til Boeslum renseanlæg 

eller om anlæggene skal udskiftes. Ved en 

eventuel afskæring til Boeslum renseanlæg skal 

der tages stilling til en mulig kloakering af 

sommerhusområde S10 og S11. 

6.11 Bjødstrup-Landborup 

Bjødstrup-Landborup renseanlæg anses for et ikke 

længere tidssvarende anlæg uden fremtidsudsigt. 

Anlægget bliver i løbet af perioden 2014-16 

nedlagt og afskåret til Knebel renseanlæg. 

6.12 Kastrup / Bale / Andi / Søvang 

Små bysamfund hvor rensning sker i septiktanke 

med efterfølgende samlet udledning til recipient. 

Både anlæg og ledningsnet vurderes værende i 

slutningen af sin levetid. 

 

For landsbyerne Kastrup, Bale og Andi har 

myndigheden krævet at rensningen forbedres. I 

perioden 2014-2016 nedlægges septiktankene i 

Bale og Andi og spildevandet afskæres til 

henholdsvis Mørke og Marbæk renseanlæg. 

Efterfølgende nedlægges septiktankene Kastrup 

og spildevandet afskæres Pindstrup. 

 

For landsbyen Søvang nedlægges septiktankene i 

perioden 2014-2016 og spildevandet afskæres til 

Knebel renseanlæg i forbindelse med afskæring og 

nedlæggelse af Bjødstrup-Landborup renseanlæg. 

6.13 Slamhåndtering 

Ved rensning af spildevand fås restprodukter som 

ristegods, fedt, sand samt spildevandsslam. 

Ristegods sendes til forbrænding, fedt sendes til 

gasproduktion hos nabospildevandsforsyninger, 

sand deponeres, mens spildevandsslammet 

aftages af Hede Danmark og ender fortrinsvis som 

gødning på landbrugsjord.  

 

Aftalen med Hede Danmark udløber i begyndelsen 

af 2016, og Syddjurs Spildevand A/S skal i løbet af 

2015 vurdere den fremtidige optimale håndtering 

af spildevandsslam med henblik på miljøfordele og 

driftseffektivisering. 
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7 TILTAG KLOAKSYSTEM 

Kloaksystemet består af ledninger, brønde, 

pumpestationer, bassiner, overløbsbygværker m.m. 

Det samlede kloakopland udgør i dag omkring 

3.240 Ha, og kloakeringsprincippet er nogenlunde 

ligeligt fordelt på henholdsvis spildevands-

kloakeret, separatkloakeret og fælleskloakeret. 

 Tabel 7.1    

Omfanget af kloaksystemet som ejes og drives 
af Syddjurs Spildevand A/S 

Komponenter Omfang 

Kloakledninger 760 km 

Pumpestationer 210 stk 

Overløbsbygværker på 

fælleskloak 
76 stk 

Bassiner på fælleskloak 48 stk / 18.000 m3 

Regnvandsudløb 217 stk 

Bassiner på regnvandskloak 62 stk / 52.000 m3 

 

7.1 Planlagt nye afskærende 
ledningsanlæg 

I perioden 2014-2016 forventes det at følgende 

nye afskærende ledningsanlæg etableres fra: 

o Bale til Ommestrup 

o Bjødstrup Landborup til Tved 

o Andi til Skørring 

o Thorsager til Mørke 

 

I perioden 2017-2023 forventes det at følgende 

nye afskærende ledningsanlæg etableres fra: 

o Kastrup til Pindstrup 

o Stabrand til Tirstrup 

 

Det er kun muligt i denne plan, at angive en 

omtrentlig placering af de nye afskærende 

ledningsanlæg. Ejendomme, der ligger tæt på nye 

spildevandsanlæg, kan forvente at blive berørt af 

anlæggene. Byrådet træffer beslutning om 

ekspropriation med henblik på spildevands-

anlæggets udførelse og drift samtidigt med 

godkendelse af spildevandsplanen. 

 

Den omtrentlige placering af anlæggene er 

angivet i figur 7.1 - 7.6. Den omtrentlige placering 

af alle planlagte afskærende ledningsanlæg findes 

derudover også på oversigtskortene for de 

kloakerede oplande. 

Figur 7.1   

Placering af det afskærende ledningssystem fra 
Bale til Ommestrup 

 

 Figur 7.2   

Placering af det afskærende ledningssystem fra 
Bjødstrup Landborup til Tved 
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 Figur 7.3   

Placering af det afskærende ledningssystem fra 
Andi til Skørring 

 
 

 Figur 7.4   

Placering det afskærende ledningssystem fra 
Thorsager til Mørke 

 

 Figur 7.5   

Placering af det afskærende ledningssystem fra 
Kastrup til Pindstrup 

 

 Figur 7.6   

Placering af det afskærende ledningssystem fra 
Stabrand til Tirstrup 

 
 

Ejendomme, der ligger tæt på de viste nye 

spildevandsanlæg, kan forvente at blive berørt af 

anlæggene, og byrådet kan træffe beslutning om 

ekspropriation med henblik på spildevands-

anlæggenes udførelse og drift. 

7.2 Planlagte nye kloakoplande 

7.2.1 Byggemodninger 

I Syddjurs Kommunes kommuneplan er der flere 

områder udlagt til ny byudvikling. Udvalgte 

områder vil blive kloakeret i takt med at 

byggemodningsprocesserne for de respektive 

områder igangsættes. 

 

Eksisterende bebyggelse op til byggemodnings-

områder bliver eventuelt kloakerede i forbindelse 

med nye byggemodninger. 

 

Derudover, er der mulighed for enkelte nye 

bebyggelser indenfor landsby/byafgrænsningerne. 

 

Nye områder udlagt til kloakering er angivet på 

oversigtskortene for de kloakerede oplande (TVP 

Del 2 Kortbilag 1.1-15.7). 

7.2.2 Kloakering af eksisterende bebyggelse 

Der findes eksisterende bebyggelse, som er 

inddraget i kommunens spildevandsplan som nye 

planoplande udlagt til offentlig kloak. Oplandene 

er udvalgt på baggrund af kendte miljøtekniske 

problemstillinger og/eller beliggenhed i forhold til 

eksisterende eller til ny planlagt kloak og 

afskærende ledninger. Eksisterende bebyggelse 
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udpeget til at blive kloakeret kan ses på 

oversigtskortene for de kloakerede oplande. 

 

I perioden 2014-2016 forventes det at eksisterende 

bebyggelse i områderne med oplandsnummer 

7.4.2 (Blåkær), 7.4.1 (Tillerup), N02/03 (Andi), G43 

(Mørke) samt enkelt ejendomme kloakeres.  

 

I perioden 2017-2023 forventes det at eksisterende 

bebyggelse i områderne med oplandsnummer T02 

(Kastrup) og 1101/1102 (Stabrand) samt enkelt 

ejendomme kloakeres.  

 

Eksisterende bebyggelse udlagt til kloakering er 

angivet på oversigtskortene for de kloakerede 

oplande (TVP Del 2 Kortbilag 1.1-15.7). 

7.2.3 Kloakering af eksisterende sommerhuse 

Sommerhusopland 7.1.3 og 7.1.4 på Skødshoved 

spildevandskloakeres i perioden 2014-2018.  

 Figur 7.3   

Sommerhusopland 7.1.3/7.1.4 på Skødshoved 

 
 

Derudover skal det vurderes, om sommerhus-

områderne i kommuneplansområdenummer 

1.13.S10 og 1.13.S11 skal kloakeres i forbindelse 

med en eventuel  fremtidig nedlæggelse og 

afskæring af Holme og Hyllested Skovgårde 

renseanlæg. 

 

Eksisterende sommerhusområder udlagt til 

kloakering er angivet på oversigtskortene for de 

kloakerede oplande (TVP Del 2 Kortbilag 1.1-15.7). 

7.2.4 Kontraktligt medlemskab i åben land 

Samtidigt som kommunen udsender påbud om 

forbedret rensning til borgere i åben land tilbydes 

borgerne kontraktligt medlemskab hos Syddjurs 

Spildevand A/S. For de ejendomme hvor 

kontraktligt medlemskab er aktuelt vurderer 

Syddjurs Spildevand A/S om kravet til rensning kan 

ske ved at pumpe spildevandet til et af de 

offentlige renseanlæg, eller om ejendommen skal 

have et nyt nedsivningsanlæg/mini-renseanlæg. 

7.3 Planlagt Kloakrenovering 

I perioden 2014-2016 er der planlagt kloak-

renovering i delområder i følgende byer: 

o Ebeltoft 

o Hornslet, Dagstrup og Bale 

o Knebel, Tved og Søvang 

o Andi 

o Thorsager 

o Pindstrup, Ryomgård og Kolind 

 

I perioden 2017-2023 er der planlagt kloak-

renovering i delområder i følgende byer: 

o Ebeltoft 

o Hornslet 

o Rønde og Ugelbølle 

o Knebel, Vrinners og Dejret 

o Thorsager 

o Skiffard 

o Holme 

o Hyllested Skovgårde 

o Kastrup, Pindstrup og Kolind 

o Balle 

 

Behov for renovering af kloak kan opstå akut f.eks. 

pga. vurdering af indrapporterede driftsproblemer 

på kloakledninger. Derfor, er der en forventning 

om at der også vil blive foretaget kloak-

renoveringer på ledningsstrækninger i endnu ikke 

udvalgte kloakoplande. 

 

Planlagt kloakrenovering hvor fælleskloak ændres 

til separatkloak er angivet på oversigtskortene for 

de kloakerede oplande (TVP Del 2 Kortbilag 1.1-

15.7). 
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7.4 Planlagte tiltag ved regnbetingede 
overløb udpegede i Vandplan 2010-
2015 

I Vandplanerne /7/ er 21 regnvandsbetingede 

overløb udpegede med krav om indsats. For en del 

af udpegningerne gælder det at indsatsen er udsat 

til 2027, overløbene er nedlagt eller at kravet til 

overløbet vurderes opfyldt. For de resterende 11 

overløb er der planlagt tiltag som separering af 

fælleskloak eller anlæg af sparebassin: 

o BOV13a i Hornslet – separering af fælleskloak 

o R8U, R9U, R10U, R11U og R12U i Rønde – 

separering af fælleskloak 

o UG1.1U i Ugelbølle – separering af fælleskloak 

o TH1U og TH3U i Thorsager – sparebassiner 

o F5O09 i Ryomgård – sparebassin 

o F1O02 Kolind – separering af fælleskloak 

 

Tiltagene vedrørende de 11 overløb er planlagt 

afsluttet i perioden 2014-2023.  
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8 INVESTERINGSOVERSIGT 

Til udarbejdelse af en ti-års investeringsoversigt er 

det antaget at det årlige investeringsbudget ligger 

på 37 mio.kr./år. Viser det sig senere at budgettet 

kan højes betyder det, at flere af de højt 

prioriterede renoveringsprojekter kan rykkes frem i 

tidsplanen. 

 

Investeringsoversigten for de kommende tre år er 

vist i tabel 8.1. Derudover er investeringsoversigten 

for de kommende ti år vedlagt som bilag 1.

 

 Tabel 8.2    

Foreløbig investeringsoversigt 2014/15/16 for Syddjurs Spildevand A/S. Budgettet for 2015 og 
2016 er eksklusiv potentielle investeringer finansieret via lån og takststigninger 

Beskrivelse 2014 2015 2016 

Mindre renoveringer og ny-investeringer på 

ledninger, brønde og bassiner 
6,1 mio 3,7 mio 3,7 mio 

Renoveringer af pumpestationer 6,3 mio 5,2 mio 4,2 mio 

Renoveringer og ny-investeringer på renseanlæg 6,8 mio 5,8 mio 1,4 mio 

Kloakering af byggemodninger 3,2 mio 2,5 mio 2,5 mio 

Investering i biler 0,5 mio 0,5 mio 0,5 mio 

IT og databaser 2,0 mio 1,4 mio 0,7 mio 

Kontraktligt medlemskab åben land 1,0 mio - - 

Separering og afskæring af Dagstrup – afslutning  1,1 mio 1,4  mio - 

Afskæring af Thorsager – delprojekt 2,7 mio 2,8 mio 4,4 mio 

Separering Rønde – planlægning 0,3 mio - 0,3 mio 

Separering Ebeltoft nord 6,0 mio - - 

Separering Pindstrup – del 2 11,3 mio 6,0 mio 7,0 mio 

Separering Kolind – del 1 1,5 mio - - 

Separering Hybenvej/Slåenvej Hornslet 1,4 mio - - 

Kloakering LP362 sommerhusområde Egsmark 0,8 mio  - - 

Afskæring og nedlæggelse af Bjødstrup-Landborup 

renseanlæg, kloakering af sommerhusopland 

7.1.3/7.1.4 + Tillerup/ Blåkjær samt kloakering af 

Søvang – del 1 

1,3 mio 5,2 mio 8,0 mio 

Separering/Kloakering Andi, Bale og Mørke Mose 

(miljøkrav) – del 1 
- 2,6 4,4 

Investeringer i alt 52.000 37.000 37.000 
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