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Forord / Resume

Denne spildevandsplan for Aabenraa Kommune, ”Spildevandsplan 2014-2017”, erstatter
den hidtil gældende spildevandsplan for Aabenraa Kommune med tilhørende tillæg.
Spildevandsplanen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i hele
Aabenraa Kommune. Spildevandsplanen belyser desuden miljømæssige konsekvenser af
spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Arwos.
Arwos er Aabenraa Kommunes forsyningsselskab, der varetager drift og anlæg af Kommunes spildevandsanlæg mm.
Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med al øvrig planlægning, både lokalt
og regionalt.
Spildevandsplanen er Aabenraa Kommunes retlige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige kloaksystem. Spildevandsplanen beskriver
endvidere de opgaver, der udføres i Arwos, og som finansieres via de takstfinansierede
midler.
Spildevandsplanens vision er at give mest miljø for pengene og samtidig sikre en god
forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder.
Spildevandsplanens helt centrale fokus er at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne kan opfyldes, samt sikre at intentionerne fra regionplanerne, såvel
som i vandplanerne efterleves.
Det er desuden Aabenraa Kommunes ønske, at spildevandshåndteringen i kommunen
sker under størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed og forebyggelse af sygdom.
I Spildevandsplan 2014-2017 er der opstillet 6 fokusområder, der påkalder sig særlig
opmærksomhed, hvad angår spildevandshåndteringen i Aabenraa Kommune.
•
•
•
•
•

Aabenraa Kommune Spildevandsplan 2014-2017-UDKAST

•

Vi vil sikre en sundhedsmæssig, miljømæssig og økonomisk forsvarlig bortskaffelse af
spildevandet.
Vi vil sikre en høj driftssikkerhed, hvor der tages højde for klimaændringer og ydre
påvirkninger.
Vi vil sikre grundvandet og dermed drikkevandet mod forurening med spildevand.
Vi vil reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb og søer for dermed at
medvirke til en opfyldelse af de fastsatte målsætninger for vandkvaliteten.
Det skal sikres, at badevand ikke belastes med spildevand, som medfører hygiejniske
og sundhedsmæssige risici.
Vi vil arbejde på at nedlægge spildevand til centrale renseanlæg.

Nedenfor er på punktform oplistet de væsentligste nye elementer i Spildevandsplan 2014
-2017.
•
•

•

Plan for håndtering af spildevandsområdet i det åbne land.
Øget aktivitetsniveau for gennemførelse af separatkloakering og anlæg af regnvandsbassiner til klimatilpasning og opfyldelse af miljømål og mål i de kommende
vandplaner.
Separatkloakering af fælleskloakken i Kliplev, Bovrup, Bjerndrup, Fårhus, Vejbæk,
Genner og Felsted påbegyndes i planperioden.

Rev. 0
•

•

•
•
•
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Øget frivillig brug af lokal regnvandsafledning, f.eks. ved nedsivning af tagvand
m.v. på egen grund eller i fællesanlæg for at genskabe langsommeligheden i
vandkredsløbet.
Nedlæggelse af 3, mindre renseanlæg i Øster Løgum, Hovslund og Genner. Der vil
i de kommende perioder ske en yderligere vurdering af den samlede renseanlægsstruktur.
Afskæring af 8 kendte overløb/udløb som er kortlagt i de nye vandplaner med
krav om indsats.
Spildevandskloakering af 5 landsbyer i perioden 2014-2017, undersøgelse af tilsvarende ca. 10 andre landsbyer.
Udarbejdelse af overordnet kloaksaneringsplan for hele forsyningsområdet og udpegning af løbende behov for kloaksanering.
Beskyttelse af badevandet. Kortlægning af kendte udløbspunkter for, at fjerne
spildevandspåvirkningen af badevandet.
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Indledning

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Aabenraa Kommune og fastlægger således rammerne for håndteringen
af spildevandet i kommunen.
Planen er politikernes overblik over kommunens håndtering af spildevand og grundlaget
for kommunens administration af spildevandsområdet.
Planen fastlægger desuden rammerne for Arwos’ udbygning af de offentlige spildevandsanlæg.
Det er samtidig hensigten, at alle i kommunen gennem planen skal kunne orientere sig
om egne forhold, for så vidt angår eksisterende og fremtidige spildevandsforhold.
Spildevandsplan 2014-2017 har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet
og erstatter ved vedtagelsen spildevandsplan 2009-2012 samt tillæg nr. 1, ”separering af
fælleskloak i Haderslevsvej Kvarteret” vedtaget i november 2009 og tillæg nr. 2, ” Separering af fælleskloak i Hovslund St. By”.
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen.

2.1 Spildevandsplanens indhold
I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold og de kommende års aktiviteter,
for følgende områder:
•

Renseanlæg

•

Slamhåndtering

•

Kloaksystem og kloaksanering

•

Spildevandsrensning i det åbne land

•

Administrative forhold

•

Budget- og tidsplan for anlægsprojekter

Ud over nærværende tekstdel består spildevandsplanen af en kortdel med tilhørende
skemabilag.

Aabenraa Kommune Spildevandsplan 2014-2017-UDKAST

Kortdelen omfatter:

01.01

Oversigtsplanen for kloakoplande viser kommunen i sin
helhed med den rensestruktur, der forbinder hvert enkelt
kloakeret byområde til et renseanlæg.

02.01- 02.41

Detailplanerne for de kloakerede byområder angiver hvilke
ejendomme, der er kloakerede og med hvilket kloakeringsprincip.
Endvidere fremgår alle kendte udledninger til recipienterne.

03.00

Oversigtsplan for det åbne land der viser, hvor husspildevandet skal renses til et bestemt niveau og hvilke ejendomme, der forventes at være omfattet af de pågældende
krav.
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Skemadelen indeholder en dokumentation af de oplysninger, som er illustreret i kortene.
Af skemadelen fremgår blandt andet type og mængde af udledninger til recipienterne fra
de kloakerede byområder.
Matrikler der kan blive påvirket af Spildevandsplan 2014-2017 er vist i bilag 5.

2.2 Spildevandsplanens vedtagelse
Når spildevandsplanen er godkendt til offentlig høring af byrådet, fremlægges den offentligt i minimum 8 uger, hvorefter eventuelle indsigelser vil indgå i byrådets behandling før
endelig vedtagelse.
Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for
domstolene inden 6 mdr. fra planens offentliggørelse.

2.2.1

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 939 af 3/7-2013)
skal det for spildevandsplaner klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering
af planen. Afgørelsen, om der skal gennemføres en miljøvurdering, bekendtgøres samtidig med offentliggørelsen af spildevandsplanen.
Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.
Klage indgives til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på
mail til: nkn@nkn.dk.
Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra den YY.PPPP.2013.
Miljøvurderingen er medtaget i kapitel 12 og scopingskemaet findes i bilag 4.

2.2.2

Revision af spildevandsplan

Ved fremtidige ændringer af nærværende spildevandsplan udarbejdes særskilte tillæg.
Inden vedtagelsen orienteres alle berørte borgere og virksomheder, og de opfordres til at
fremkomme med kommentarer/indsigelser i løbet af offentlighedsfasen på minimum 8
uger. Orienteringen vil ske ved offentlig annoncering og evt. i særlige tilfælde ved skriftlig orientering til den enkelte borger/virksomhed.
For at opnå en hensigtsmæssig administrativ praksis for ajourføring af den gældende
spildevandsplan er kompetencen for fremtidige revisioner fastlagt som følger:
Berigtigelser, der primært har administrativ karakter, betragtes ikke som egentlige revisioner og ændres af Aabenraa Kommune:
•
•
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•
•

•
•
•

Tilretning af grænser for kloakoplande med samme kloakeringsprincip.
Ajourføring af fællesprivat-kloakerede områder i takt med, at den fornødne dokumentation tilvejebringes.
Ændring af udledningstilladelser, hvor kommunen har kompetencen.
Justeringer, der ikke medfører uforholdsmæssige udgifter eller rådighedsindskrænkninger for grundejere, foretages i et samarbejde mellem Arwos og Aabenraa Kommune.
Tilslutning af enkeltejendomme, jf. modtagelse af tilbud om kontraktligt medlemskab (åbne land).
Tilslutning af enkeltejendomme beliggende uden for kloakeret opland efter anmodning fra ejendommens ejer.
Ændret placering af kloakledninger via ny opmåling, sanering m.v.

Tillæg til Spildevandsplanen vedtages af Byrådet med tilhørende offentlighedsfase.
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2.3 Ansvar for administration af spildevandsplanen
I henhold til den nye vandsektorlov er de kommunale myndighedsopgaver fra 2010 blevet adskilt fra driftsopgaverne, som fremover varetages af Arwos. Spildevandsplanen udgør således den overordnede ramme for de investeringer i spildevandsanlæg, som varetages af Arwos. Ansvaret for spildevandshåndteringen i kommunen er derfor fordelt på
følgende to parter:
Myndighedsforhold: Aabenraa Kommune.
Kommunen er myndighed vedrørende alt spildevand i kommunen, hvilket vil sige at
kommunen påser, at lovgivningen herom bliver overholdt. Dette gælder uanset, om der
er tale om Vandløbsloven (afledning af vand), Naturbeskyttelsesloven (beskyttelse af naturtyper) eller Miljøbeskyttelsesloven (udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet).
I relation til spildevandsforhold administrerer myndigheden følgende primære forhold:
Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande samt meddelelse af udledningstilladelser for private og offentlige regn- og spildevandsanlæg (herunder
vejanlæg).
Vurdering af påvirkningen af miljøtilstanden i grundvandet samt meddelelse af tilladelse
til private og offentlige nedsivningsanlæg (herunder vejanlæg) og samletanke på ejendomme uden for kloakeret opland.
•
•
•
•
•
•
•
•

Myndighedsforhold vedrørende tømningsordningen for bundfældningstanke og
samletanke.
Legalitetskontrol (godkendelse) af vandafledningstaksterne.
Påbud om tilslutning til offentlige kloakanlæg.
Påbud om ændring af eksisterende kloakanlæg.
Påbud om forbedret spildevandsrensning på enkeltbeliggende ejendomme i det
åbne land.
Tilladelser til nedsivningsanlæg.
Tilslutningstilladelser for processpildevand eller spildevand med særlig sammensætning.
Tilladelse til offentlige og private udledninger.

Driftsforhold og ny investering: Arwos
I henhold til lovgivningen er Arwos forpligtet til at modtage og håndtere spildevand fra
samtlige tilsluttede ejendomme, der er beliggende inden for kloakoplandsgrænserne som
er angivet på kortene. For visse ejendomme med særlige afledningsforhold er vilkårene
for tilledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg reguleret i en tilslutningstilladelse.
De primære opgaver er:
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•
•

•
•
•
•

•

Udbygning af det offentlige kloaknet i overensstemmelse med spildevandsplanen.
Transport af spildevand og regnvand fra ejendomme i offentligt kloakerede områder via tætte kloakanlæg med tilstrækkelig kapacitet, herunder drift af pumpestationer, øvrige kloakbygværker og selve ledningsanlægget.
Rensning af spildevand, således at udledningstilladelser overholdes. Dette gælder
både renset spildevand, opspædet spildevand og separat overfladevand.
Drift af tømningsordningen.
Bortskaffelse af slam.
Etablering og drift af privatejede renseanlæg til forbedret rensning i det åbne land
ved indgåelse af kontraktligt medlemskab hos Arwos.
Udarbejdelse af betalingsvedtægt.
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2.4 Miljø- og servicemål
Arwos er underlagt konkurrencestyrelsens prisloft, som hvert år fastsætter den maksimale pris for afledning af spildevand.
Der er dog mulighed for, at driften af specielle tiltag kan finansieres uden indflydelse på
Arwos’ loft over taksten for vandafledning.
Hvis dette skal være muligt, skal aktiviteten være et miljø- eller servicemål, som kan
godkendes af konkurrencestyrelsen. Ved miljømål forstås mål, som opnås ved at gennemføre aktiviteter til gavn for miljø og sundhed, herunder mål fastsat med henblik på
tilpasning til klimaændringer.
Konkurrencestyrelsen har fastlagt i bekendtgørelse en nærmere definition af, hvilke typer
miljømål der kan give anledning til, at prisloftet reguleres. Der vil samtidig blive fastsat
regler om, i hvilket omfang målsætninger i kommunale sektorplaner (spildevandsplanen),
kan betragtes som kommunale miljømål hhv. servicemål.
Der vil blive fastlagt retningslinjer for, hvad der kan anses for hhv. miljømål og servicemål. Der kan være tale om mål, der gælder for både vandforsyningsselskaber og spildevandsforsyningsselskaber, og mål, der kun gælder for den ene type selskab. Tillæg for
miljømål og servicemål angår kun driftsudgifter, ikke investeringsudgifter.
Miljømål
Miljømål kan varetages ved tiltag, der falder inden for selskabernes primære driftsopgaver og har gavnlige effekter på det omgivne miljø. Der vil ikke nødvendigvis være tale
om mål, som alene kommer vandselskabets forbrugere til gavn. Målene skal være besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen, for kommunalbestyrelsens vedkommende
i dens egenskab af myndighed, ikke som ejer af vandselskabet, og involvering af vandselskabet forudsættes nødvendigt for at opnå målet på den samfundsmæssigt mest effektive måde.
Som eksempler på miljømål kan nævnes:
•
•
•
•
•

Indsats mod oversvømmelser fra spildevandsanlæg (eksempelvis risikokortlægning).
Forbedring af badevandskvalitet (håndtering af bidrag fra spildevand).
Tiltag i henhold til Vandplanen (eksempelvis forhindring af overløb til vandløb pga.
nye krav til vandkvaliteten i vandplanerne).
Skadedyrsbekæmpelse i Arwos’ kloakker.
Grønne spildevandsløsninger.

Der kan kun gives tillæg til de nævnte mål, hvis målene er fastsat for selskabet af kommunen eller staten.

Aabenraa Kommune Spildevandsplan 2014-2017-UDKAST

Servicemål
Ved servicemål forstås mål, som opnås ved at gennemføre aktiviteter, der giver en udvidet service for den enkelte forbruger og/eller en samfundsmæssig gevinst. Den samfundsmæssige gevinst ved et servicemål skal være et led i håndtering af drikkevand eller
spildevand, fx terrorsikring eller miljømål og energiledelse.
Målene kan besluttes af enten kommunalbestyrelsen eller Arwos’ øverste organer, dvs.
bestyrelsen eller generalforsamlingen, og involvering af vandselskabet forudsættes nødvendigt for at opnå målet på den samfundsmæssigt mest hensigtsmæssige måde. Som
eksempler på servicemål kan nævnes:
•

Miljø- og energiledelsessystemer og kvalitetssikringssystemer i Arwos
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•
•
•
•
•
•
•
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Ledelsessystemer for drift af Arwos
Indsats mod oversvømmelser
Udvidet spildevandsvandbehandling
Vandkvalitetsanalyser (forhøjet kontrolniveau)
Overvågning af badevand (i forhold til forurening fra spildevand)
Forureningsopsporing
Krav til slambehandling
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Målsætninger

Aabenraa Kommune har fastlagt en række målsætninger for spildevandshåndteringen i
kommunen. Målsætningerne afstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter og virke.
I planperioden vil Aabenraa Kommune arbejde for følgende overordnede målsætninger.
•
•
•
•
•
•

Vi vil sikre en sundhedsmæssig, miljømæssig og økonomisk forsvarlig bortskaffelse af spildevandet.
Vi vil sikre en høj driftssikkerhed, hvor der tages højde for klimaændringer og ydre påvirkninger.
Vi vil sikre grundvandet og dermed drikkevandet mod forurening med spildevand.
Vi vil reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb og søer for dermed
at medvirke til en opfyldelse af de fastsatte målsætninger for vandkvaliteten.
Det skal sikres, at badevand ikke belastes med spildevand, som medfører hygiejniske og sundhedsmæssige risici.
Vi vil arbejde på at afskære mindre og nedslidte renseanlæg til større og bedre
renseanlæg.

3.1 Udledning til vandområder
Vi skal reducere og begrænse udledningen af forurenende stoffer til vandløb, søer og
fjorde ved anvendelse af bedst tilgængelige teknologi.
Vi skal sikre, at spildevandsudledninger ikke er til hinder for, at de miljømål, der vil blive
fastsat i de kommende Vandplaner kan opnås inden 2015.
Det skal tilstræbes, at der ikke forekommer uhygiejniske eller uæstetiske forhold pga.
spildevand.
Indsats og virkemiddel
•
•
•
•
•
•
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•
•

Udledningen af forurenende stoffer fra renseanlæggene skal hele tiden forsøges
minimeret ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Dette skal ske ved
optimal drift, vedligehold, styring og overvågning.
Indsatsen overfor miljøfremmede stoffer skal ske ved dels at undersøge for stoffer
i udledningerne fra renseanlæggene og andre kilder og dels ved at foretage kildeopsporing/oplandsundersøgelser.
Gennem dialog med virksomheder og information til borgere arbejdes der på at
reducere udledningen af tungmetaller og miljøfremmede stoffer til kloaksystemet.
Udledninger fra overløbsbygværker skal begrænses mest muligt ved at separatkloakere i områder med fælleskloak eller bassinanlæg.
Spildevandsanlæg både indenfor og udenfor kloakopland, der er årsag eller medvirkende årsag til den manglende målopfyldelse i vandområderne, skal forbedres.
Der skal udarbejdes handleplaner for de vandløb, der er belastede af mange spildevandsudledninger, og hvor der er behov for en koordineret indsats for at forbedre miljøtilstanden.
På baggrund af en stofmæssig og/eller hydraulisk vurdering skal udledningen af
forurenende stoffer fra regnbetingede udledninger fra separatkloakerede områder
begrænses mest muligt ved etablering af bassiner.
Evt. nødoverløb fra pumpestationer må som hovedregel ikke føres direkte til recipienten og aldrig til søer.

3.2 Grundvand
Vi skal beskytte grundvand og drikkevand mod forurening med spildevand og samtidig
bidrage til grundvandsdannelsen.
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Indsats og virkemiddel
•

•

•
•
•

Uforurenet tag- og overfladevand skal så vidt muligt nedsives lokalt. I forbindelse
med separatkloakeringer og nyudstykninger skal der foretages en teknisk og økonomisk afvejning af, hvor det er muligt at gennemføre denne løsning.
Kloakledninger tæt på kildepladser til almene og ikke almene vandværker skal
opprioriteres i forbindelse med udførelse af TV-inspektion og renovering af kloaksystemet.
Uhensigtsmæssige og miljømæssigt dårligt fungerende spildevandsanlæg skal erstattes med nye tidssvarende anlæg.
Ved etablering af nedsivningsanlæg må der ikke være fare for forurening af nuværende og fremtidige drikkevandsmagasiner.
Større samlede nedsivninger af spildevand skal undgås.

3.3 Badevand
Områder udpeget som badevandsområder samt øvrige EU-badevandsstationer må ikke
være påvirket af spildevand i et omfang, der gør, at badevandskvaliteten ikke kan opfyldes.
Indsats og virkemiddel
•
•
•
•

•

Enkeltejendomme nær recipienter med ønsket badevandskvalitet gennemgås med
henblik på at sikre optimal rensning.
Udledninger fra renseanlæg og regnbetingede udledninger i oplandet til disse områder skal begrænses mest muligt.
Udledninger fra overløbsbygværker skal minimeres og på sigt fjernes ved separering eller ved etablering af sparebassiner og renseforanstaltninger.
Indtil udledningerne fra overløbsbygværkerne er fjernet, skal der etableres et
varslingssystem i form af opsætning af skilte de steder, hvor der er udløb til badevand.
Udarbejdelse af en samlet plan for beskyttelse af badevandet, specielt med fokus
på strande med (eller med ønske om) blåt flag.

3.4 Ejendomme i det åbne land
Spildevandsrensningen i det åbne land skal ske i henhold til gældende rensekrav i vandløbsoplande omfattet af sådanne. Direkte udledning af spildevand fra ejendomme i det
åbne land skal søges begrænset. Spildevandsrensningen i det åbne land må ikke give anledning til uhygiejniske eller uæstetiske forhold.
Indsats og virkemiddel
•
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•

•

Ejendomme, der er beliggende i et opland, hvor der stilles krav om renseklasse,
skal overholde kravene til den pågældende renseklasse.
Ejendomme, der ligger udenfor kloakopland, skal have en spildevandsafledning,
der lever op til gældende lovgivning. Der foretages en økonomisk og miljømæssig
vurdering af, om ejendomme, der ligger tæt ved eksisterende/planlagte kloakoplande eller eksisterende/planlagte afskærende kloakanlæg, skal tilsluttes kloak.
Såfremt det er miljømæssigt påkrævet, teknisk muligt og økonomisk forsvarligt
bør tætliggende ejendomme, herunder sommerhusområder, kloakeres.

3.5 Ledningsanlæg
Spildevand og regnvand skal bortledes uden sundhedsmæssige risici. Ledningsnettet skal
være vedligeholdt og udbygget således, at de tilsluttede forbrugere er sikret en effektiv
afledning af spildevand, og der opretholdes en høj forsyningssikkerhed.
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Indsats og virkemiddel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nye ledninger skal dimensioneres under hensyntagen til traditionelle forskrifter
beskrevet i Spildevandskommissionens skrift nr. 27 og 29.
Ved valg af materiale samt ved etablering og drift skal det tilstræbes, at nye gravitationsledninger har en forventet levetid på minimum 75 år.
Styringen og overvågningen af kloak- og renseanlæg skal udbygges, hvorved der
skabes et bedre grundlag for håndteringen af spildevandet.
Der skal ske løbende fornyelse af kloaksystemet, så kloakanlæggets samlede
funktion opretholdes.
Tilledning af regnvand til kloaksystemet ved nyanlæg og ved ændret arealanvendelse i eksisterende oplande skal begrænses.
Al nykloakering skal udføres som separatkloak eller spildevandskloak, hvis det er
muligt.
Det tilstræbes, at terrænoversvømmelser alene sker på tilsigtede arealer.
Lugt- og rottegener skal minimeres.
Udskiftningen af Arwos’ ledningsnet koordineres med andre ledningsejere og vejmyndigheden med det formål, at optimere de samlede omkostninger og minimere
gener for trafikken og beboerne i området.
Fornyelsen af Arwos’ kloaksystem gennemføres, så der opnås den bedst mulige
totaløkonomi til gavn for borgerne i Aabenraa Kommune.

3.6 Klimatilpasning
Kloaksystem og renseanlæg skal tilpasses klimaændringer og ydre påvirkninger, hvorved
driftssikkerheden øges. Aabenraa Kommune vil med spildevandsindsatsen styrke den
samlede klimasikring af Aabenraa Kommune.
Indsats og virkemiddel
•

•

•
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•

Gældende anbefalinger i Skrift nr. 27 og 29 fra Spildevandskomiteen vedr. gentagelsesperioder for opstuvning i kloaksystem til terræn samt sikring over for fremtidige klimaændringer er fulgt ved dimensionering af nye ledningsanlæg samt ændring af eksisterende.
Uforurenet tag- og overfladevand skal så vidt muligt nedsives lokalt. I forbindelse
med separatkloakeringer og nyudstykninger skal der foretages en teknisk og økonomisk afvejning af, hvor det er muligt.
Der skal ske en større håndtering af overfladevandet på egen grund, eks. ved at
genanvende, nedsive, mindre befæstelse m.v.
Udarbejdelse af klima- og skybrudsplan. Aabenraa Kommune vil igangsætte en
langsigtet indsats på at klima- og skybrudssikre hele kommunen.

Rev. 0

4.

Side 18 af 83

Lov og planlægningsgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, samt kapitel
3 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3
og 4.
Den kommunale spildevandsplan skal i henhold hertil beskrive:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til
den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.
Eksisterende og planlagte kloakeringsområder, med angivelse af om anlægget er
privat eller offentligt ejet.
Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.
Hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet.
Områder hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten
og tilslutningspligten helt eller delvis dvs. forhold omkring ind- og udtræden af
Arwos.
Kloakanlæggets tilstand samt planlagte renoveringer og fornyelser af dette.
Eksisterende og planlagte rensekrav til ejendomme i det åbne land. Ved ejendomme i det åbne land forstås ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak.
En tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter.
Yderligere skal det fremgå af spildevandsplanen om forsyningsselskabet er omfattet af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (§ 2, stk.1),
hvilket er tilfældet, da Arwos er ejet af Aabenraa Kommune.

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker bl.a. med udgangspunkt i følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.,
LBK nr 633 af 07. juni 2010.
Lov om miljømål, jf. lovbekendtgørelse nr. 1756 af 22. december 2006 (”Miljømålsloven”).
Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 3. juli 2013.
Bekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om Lov om afgift af spildevand.
Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via ”Miljømålsloven”).
Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III).

4.1 Plangrundlag – forhold til kommuneplan, vandplan, vandforsyningsplan
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Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki der sikrer, at statslige, regionale
og kommunale planer ikke er modstridende.

4.1.1

Forhold til kommuneplan og lokalplaner

Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år.
Kommuneplanen udpeger en række byudviklingsområder til boligformål, erhvervsformål,
offentlige formål og fritids formål. En spildevandsplan må ikke stride imod Kommuneplanen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32.
Spildevandsplanen er udarbejdet under hensyntagen til Kommuneplanens rammer for de
eksisterende områder og planlagte udviklingsområder.

Rev. 0

4.1.2

Side 19 af 83

Forhold til Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med
drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene.
Spildevandsplanen skal tage hensyn til de gældende vandindvindings- og vandforsyningsplaner. Det betyder, at nedsivning af spildevand fra samlet bebyggelse kun må ske i
områder, hvor nedsivningen ikke kan føre til forurening af grundvand, som anvendes eller planlægges anvendt til drikkevandsformål.
Beskyttelseszoner for aktive vandindvindere er indtegnet på kortbilag 03.00 for at sikre,
at der ikke vælges nedsivningsløsninger i det åbne land, hvor dette konflikter med drikkevandsinteresser.
Yderligere gælder, at der i OSD-områder (områder med særlig drikkevandsinteresse) er
opmærksomhed på, om kloakledninger er utætte med udsivning til følge, eller om der
finder en tæt nedsivning af spildevand sted.

4.1.3

Forhold til Vandplanen (Miljømålsloven)

Statens Vandplaner (2010-2015) er i høring fremmod den 23.12.2013.
Forslag til vandplanerne (2010-2015) har tidligere været i offentlig 6 måneders høring i
2010 og efterfølgende supplerende høring i 2011. På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012 er det imidlertid besluttet, at planerne og de tilhørende miljørapporter skal sendes i høring på ny. Der henvises nærmere til beskrivelsen
nedenfor om baggrunden for den nye 6 måneders høring.
Af betydning i forhold til spildevandsplanlægningen peges der på forbedret rensning på
renseanlæg, forbedret spildevandsrensning i spredt bebyggelse og reduktion af udledning
fra overløb fra kloaksystemer. Målet er, at alt vand i Danmark inden 2015 lever op til
standarderne i EU's vandrammedirektiv.
Vandplanerne giver principielt ikke anledning til ændringer i de lovmæssige krav til spildevandsplanens indhold. Men Vandplanen har betydning for kommunens dispositioner på
spildevandsområdet, for eksempel i relation til spildevandsrensning i det åbne land, renseanlæg, og de regnbetingede udledninger. Vandplanerne giver kommunerne handlepligt
og tidsfrister for at opnå målsætningerne, der i modsætning til de tidligere amtslige regionplaner er bindende.
Spildevandsplanen er udarbejdet i perioden umiddelbart efter vedtagelsen af Vandplanerne, og der er derfor taget hensyn til de udpegede indsatser. Spildevandsplanen er et
vigtigt virkemiddel i den kommunale handleplan, men langt fra det eneste, da der eksempelvis også stilles krav til landbrugets belastning af vandmiljøet og vandløbenes fysiske forhold.
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Ud over en spildevandsplan, skal Aabenraa Kommune vedtage en handleplan senest 1 år
efter vandplanerne er offentliggjort, og spildevandsplanen skal være i overensstemmelse
med de indsatser som beskrives i handleplanen. Aabenraa Kommune har udarbejdet en
handleplan ift. de gamle vandplaner.
Spildevandsplanen indeholder indsatser for forbedret rensning af spildevand fra renseanlæg og fra spildevand i det åbne land.
I de vandplaner som er til høring og forventes vedtaget engang i 2014, er der udpeget
følgende spildevandsindsatser:
•

Der er i Aabenraa Kommune udpeget 12 overløbsbygværker/regnbetingede udløb
i vandplanerne med krav om indsats.
De nye vandplaner har udpeget en række regnbetingede udløb og – overløb med
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krav om indsats. 40 % af disse udpegninger skal overordnet set håndteres i 1.
vandplanperiode, mens de resterende skal håndteres i efterfølgende perioder.

Nedenstående oversigt viser de udløbspunkter, som er kortlagt med krav om indsats. Det
skal bemærkes, at nedenstående udløbspunkter er udpeget på et meget varieret grundlag. Aabenraa Kommune har igangsat et kortlægningsarbejde med henblik på at kortlægge, hvorvidt udpegningen er sket på et objektivt datagrundlag.

1. Overløb ved Kliplev, Bjerndrup Mølleå
2. Overløb ved Tinglev, Uge Bæk
3. Overløb ved Bovrup, Blå Å
4. Overløb ved Tinglev, Uge Bæk
5. Overløb ved Tinglev, Almstrup Bæk
6. Overløb ved Ravsted, Hvirlå
7. Overløb ved Hovslund St., tilløb til Midtergrøften
8. Overløb ved Hokkerup, Gejl Å
9. Overløb ved Holbøl, Hol09 – DVFI 4
10. Overløb ved Kruså, Krusåen
11. Overløb ved Bov, Krusåen
12. Overløb ved Loddenhøj

Det planlægges, at overløb 1 til 8 håndteres inden ultimo 2015 mens de resterende 4 afventer kommende periode. De enkle indsatser er beskrevet i kommende afsnit.
Forslag til prioriteringen er sket efter følgende kriterier
1. Udløbet skal ligge med udløb til vandløb, hvor der er registreret manglende målopfyldelse og med indsats ”ændret vedligeholdelse” i 1. planperiode
2. Der prioriteres efter geografisk opdeling af kommunen således, at oplandet til Lillebælt kommer først. Herefter Kruså/Vidå sydlig del og til sidst Kruså/Vidå nordlig
del.
3. Udløb med udløb i vandløb uden anden indsats.

I Aabenraa Kommune er Genner Renseanlæg udpeget med krav om indsats inden 2016.
Indsatsen er beskrevet i kommende afsnit.
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For så vidt angår spildevand i det åbne land, er der i Vandplanen udpeget flere hydrologiske oplande med krav til rensning af spildevandet, end tilfældet var i den tidligere Regionplan fra Sønderjyllands Amt.
Dette skyldes, at mange vandløb stadig ikke opfylder målsætningen, fordi der afledes
spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land. Indsatsen for at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land er beskrevet i særskilt afsnit om det åbne land.
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Recipientkvalitet

Indsatserne for forbedret spildevandsrensning bygger på de politiske målsætninger for
vandområderne, som bliver sammenholdt med vandområdernes nuværende tilstand.
De konkrete målsætninger for vandløb, søer og kystvande i Aabenraa Kommune er beskrevet i Vandplanerne, som er kommet i høring den 26. juni 2013.
Naturstyrelsen overvåger tilstanden løbende, så det kan følges, om vandområderne lever
op til miljømålene. Naturstyrelsen beskriver tilstanden i vandløb, søer og kystvande ved
brug af tilstandsklasser, så det kan måles, om miljømålet er opnået, både for så vidt angår den økologiske tilstand og den kemiske tilstand.

5.1 Vandløb
Staten overvåger, om målsætningen i vandløbene er opfyldt. Dette gøres ved at sammenligne den politisk vedtagne målsætning med det såkaldte faunaindeks (DVFI). DVFI
er et biologisk bedømmelsessystem, som inddeler vandløbskvaliteten i faunaklasser fra 1
til 7, og som bestemmes ved indsamling af de smådyr som lever i vandløbet.
Faunaklasserne vises i nedenstående tabel.

Faunaindeks

Svarer til:

7 til 6

Praktisk taget uforurenet.

5

Ret svagt forurenet.

4

Overgangsform (mellem ret svagt forurenet og ret
stærkt forurenet.)
Ret stærkt forurenet.

3

Overordentligt stærkt forurenet.

2 og 1

Når et vandløb ikke er særskilt målsat i regionplanen, gælder der en generel målsætning.
Ifølge denne skal vandløbskvaliteten som minimum svare til en faunaklasse 5.
Til brug for Vandplanerne udarbejdede det tidligere Sønderjyllands Amt en basisanalyse,
som indeholder en vurdering af risikoen for, at vandforekomsterne ikke vil kunne opnå
målsætningerne inden 2015.
For at opfylde målsætningerne om god og høj miljøtilstand skal vandløbene nå en vis
faunaklasse, som angivet i tabellen herunder.
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Type

Høj tilstand

God tilstand

"Normal"

7

6 eller 5

"Blød bund"

5

4

For vandløb af en særlig type, "blødbundstypen", der ligger i områder, hvor landskabet er
meget fladt, og hvor vandhastigheden naturgivet er lille, og sedimentet er finkornet, betragtes tilstanden som god, hvis faunaklassen er 4 og som høj, hvis faunaklassen er 5.
Når et vandløb ikke er særskilt målsat, gælder den generelle målsætning om, at alt overfladevand skal opnå god økologisk tilstand (eller godt økologisk potentiale, hvis det er
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kunstige eller stærkt modificerede vandløb). Faunaklassen, som disse vandløb mindst
skal opnå, er 5 (faunaklasse 4 for vandløb af "blødbundstypen").
Miljømålet for kemisk tilstand vurderes alene ud fra vandrammedirektivets prioriterede
stoffer, samt stoffer for hvilke der på fællesskabsniveau er fastsat miljøkvalitetskrav.
Vandplanens kategorisering af miljømålet for vandløb udtrykt ved DVFI kan ses på naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk.
I Aabenraa Kommune er vandkvaliteten i vandløbene generel god, men der er udpeget
en række vandløb, som ikke overholder de recipientmålsætninger, der ligger i vandplanerne, hvorfor de er udpeget med krav om indsats. I mange tilfælde er det kombinerede
årsager til den manglende målopfyldelse.

5.2 Hav og fjord
Naturstyrelsen overvåger miljøtilstanden i fjorde og havområder og har 8 miljøskibe, som
overvåger miljøtilstanden i fjorde og havet. På baggrund af de indsamlede data vurderes,
om områderne kan leve op til de målsætninger, der bliver vedtaget i vandplanerne.
Til vurdering af havmiljøets tilstand benyttes ålegræssets dybdegrænse. Det er den eneste biologiske parameter, der er interkalibreret i EU. Vandplanernes vurdering af målopfyldelsen i havområder bygger derfor på udbredelsen af ålegræs.
Der er for store dele af de danske kystvande etableret en sammenhæng mellem parameteren og det næringssaltforhold, der har betydning for tilstanden, og dermed gør det muligt at koble påvirkningen med næringsstoffer til brug for at vurdere indsatsbehovet for at
kunne opfylde miljømålet.
I fremtidige vandplaner kan det forventes at klorofyl (alger) eller andre parametre også
vil blive benyttet til at bestemme det fremtidige indsatsbehov.
Generelt er den nuværende økologisk tilstand i kystvandene omkring Aabenraa Kommune kortlagt som ”Ringe” el. ”Dårlig”, hvilket betyder, at kystvandene ikke lever op til
målsætningen.

5.3 Søer
Søernes indhold af fosfor er den vigtigste faktor, der styrer søens tilstand. Jo mindre fosfor, søen indeholder, jo færre planktonalger og jo klarere vand. Vandplanter vil dermed
vokse på dybere vand i søen, og fiskebestanden vil være domineret af rovfisk som gedde
og aborre frem for fredfisk som brasen og skalle.
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Der er i EU-sammenhæng kun foretaget interkalibrering på algeforekomsten (klorofyl a som udtryk for fytoplankton biomassen).
Derfor udtrykkes søernes tilstand i Vandplanerne alene i relation til klorofyl a koncentrationen. De øvrige biologiske forhold og dybdevariationen eller bundforhold indgår i tilstandsvurderingen som støtteparametre, og er derfor ikke afgørende for, hvordan søen
tilstandsvurderes.
I EU er der iværksat et arbejde, der skal gøre det muligt at bruge andre biologiske parametre, bl.a. vegetation og fisk, til bedømmelse af søernes kvalitet til brug for næste
Vandplan. Det vil dermed i sidste ende blive de biologiske forhold i søerne, som benyttes
til at bedømme søernes vandkvalitet, og dermed om målopfyldelse er nået.
I Aabenraa Kommune er de større søer kortlagt med enten moderat el. ringe økologisk
tilstand. Det gælder bl.a. de 2 store søer i Aabenraa Kommune Søgård Sø og Hostrup Sø.
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Renseanlæg

6.1 Nuværende spildevandsstruktur
Gennem den seneste årrække er der gennemført en fortsat centralisering af spildevandsrensningen, så spildevandet i dag håndteres på få større og nyere renseanlæg. Spildevandet renses i dag på 9 offentlige renseanlæg i kommunen. Stegholt, Gårdeby, Stenneskær, Bov, Genner, Kollund, Brøde, Øster Løgum og Hovslund Renseanlæg. Samtlige
renseanlæg er ejet og drives af Arwos.
Det største anlæg er Stegholt Renseanlæg, der kan håndtere spildevand op til en belastning svarende til ca. 83.000 personer. Det mindste anlæg ligger i Øster Løgum og kan
håndtere spildevandet fra 220 personer.
Arwos har i 2012 udarbejdet en samlet strukturplan gældende for hele spildevandsområdet i Aabenraa Kommune.
I strukturplanen er alle væsentlige forhold og parametre med relevans for en optimal prioritering af de kommende investeringer i Arwos inddraget, således at den fremtidige
struktur på afløbsområdet i Arwos er fastlagt og fremtidssikret.
Hovedvægten i den fremtidige struktur på afløbsområdet er sket med særlig fokus på at
sikre den bedst mulige kombination af økonomiske, tekniske og miljømæssige hensyn
samt hensyn til øvrige ønsker fra Aabenraa Kommune og fra anden lovgivning generelt.
I strukturplanen er bl.a. vurderet, om der findes behov for ændring i den nuværende
renseanlægsstruktur. Strukturplanen er en dynamisk plan som løbende vil blive revurderet.

6.2 Planlagte ændringer i spildevandsstrukturen
I førnævnte strukturplan er der opstillet og undersøgt en lang række forskellige løsningsscenarier, hvor der har været fokus på at opstille de mest optimale løsninger for følgende:
•
•
•

Delscenarier for håndteringen af de sydlige renseanlæg (Gårdeby, Bov og Kollund).
Delscenarier for håndteringen af de nordlige renseanlæg (Stegholt, Stenneskær,
Brøde, Genner, Hovslund og Øster Løgum).
Samlet scenarier, hvor der laves en kombination af de syd- og nordlige løsningsmuligheder.

Den mest optimale løsning for den fremtidige struktur i Arwos er for de sydlige renseanlæg givet ved:
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•
•

Gårdeby Renseanlæg bibeholdes.
Spildevandet fra Kollund Renseanlæg afskæres til Bov Renseanlæg, og der etableres en ny havledning fra udløbet fra Bov Renseanlæg til Flensborg Fjord. Derved
nedlægges Kollund Renseanlæg, som indpumpes til Bov Renseanlæg, som har kapacitet til den øgede belastning og dels tilgodeses Krusåen, hvor udledningen og
dermed belastningen fjernes.

De mest optimale løsninger for den fremtidige struktur i Arwos er for de nordlige renseanlæg givet ved:
•
•
•

Øster Løgum og Hovslund nedlægges og afskæres til Stegholt.
Genner afskæres til Brøde via Løjt Kirkeby.
Brøde og/eller Stenneskær nedlægges og afskæres til Stegholt.
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For de nordlige renseanlæg er den mest optimale løsning en centralisering omkring Stegholt Renseanlæg. Dette skyldes primært, at Stegholt Renseanlæg har tilstrækkelig kapacitet til rådighed. Ved større grad af centralisering nedlægges de mindre og ofte dyrere
anlæg, hvilket påvirker både afskrivninger (investeringer), drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne positivt.
I planperioden til og med 2017 forventes det, at reducere antallet af renseanlæg til 6 anlæg. Dette er ensbetydende med at Øster Løgum og Hovslund afskæres til Stegholt Renseanlæg, mens Genner Renseanlæg nedlægges og afskæres til Brøde Renseanlæg. Det er
alle mindre anlæg, hvor der indenfor nærmeste fremtid må ventes udgifter til forbedret
rensning og investeringer i nyt driftsudstyr.
Det forventes, at centraliseringen af spildevandsstrukturen i kommunen fortsætter efter
2017, således at der ved udgangen af 2030 er 1-3 større renseanlæg tilbage.
Spildevandsrensningen på Bov og Kollund Renseanlæg forventes samlet på ét anlæg,
formentligt Bov Renseanlæg. En nærmere analyse af recipientforholdene kan måske
medføre en anden løsning kombineret med en ny udløbsledning til Flensborg Fjord, for at
aflaste Krusåen.
Der vil løbende blive vurderet på, hvorvidt recipientforholdene og specielt beliggenheden
af Stegholt Renseanlæg skal medføre en anden løsning f.eks. et helt nyt renseanlæg beliggende mellem Stenneskær og Stegholt Renseanlæg. Dette arbejde vil pågå de kommende år.

6.3 Offentlige renseanlæg
6.3.1 Stegholt Renseanlæg
Stegholt Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. Renseanlægget er etableret med rådnetank. Anlægget har en godkendt kapacitet til at kunne håndtere spildevandet fra 83.000 personer. Den gennemsnitlige belastning i 2007/08 var ca. 54.000 PE. Belastningen de seneste år er faldet yderligere, så belastningen i 2010 og 2011 har henholdsvis været ca. 28.000 PE og 33.700 PE.
Anlægget er bygget i 1964 og er løbende blevet udbygget og renoveret. Procesanlægget
er blevet bygget i 1987-88. Rotorer er ikke udskiftet siden etablering. Omrørere er skiftet
i 2004/05. Seneste udbygning er sket i 2007-2008, hvor der er etableret ny forbehandling.
Anlægskomponenter
o Ny forbehandling med cirkulært sandfang.
o Proceskanaler med rotorer.
o Bio-P fjernelse med hydrolysetank.
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o Rektangulære efterklaringstanke.
o Rådnetank.
o Forafvanding.
o Slamafvanding (kammerfilterpresse).

o Udledning til Aabenraa Fjord (havledning) med diffusorer.
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6.3.2 Bov Renseanlæg
Bov Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse.
Anlægget har en godkendt kapacitet på 19.000 PE. I 2007/08 var den gennemsnitlige
belastning ca. 25.000 PE. Belastningen er faldet yderligere. I 2009 og 2011 var den gennemsnitlige belastning på ca. 7-8.000 PE. I 2010 er der kun registreret en belastning på
ca. 3.700 PE. Reduktionen i belastningen kan tilskrives industrierne i oplandet.
Anlægget er bygget i 1971 og er siden blevet udbygget i 1980, 1985, 1996 og 1998.
Renseanlægget er løbende blevet vedligeholdt.

Anlægskomponenter
o Ristebygværk
o Sand- og fedtfang
o Procestanke
o Efterklaringstanke
o Rådnetank
o Slamafvanding (kammerfilterpresse)
o Udledning til Flensborg Fjord via Krusåen

6.3.3 Gårdeby Renseanlæg
Gårdeby Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse.
Anlægget har en godkendt kapacitet på 15.000 PE. Den gennemsnitlige belastning i
2007-09 af renseanlægget er ca. 11.500 PE. I 2010 og 2011 har der været en væsentligt
højere belastning, som har medført en periodevis overbelastning af renseanlægget. Belastningen har henholdsvis været ca. 20.800 PE og 17.500 PE. Renseanlægget er nybygget i 2001, hvor det kun er den tidligere kemikalietank/bygning, som er bibeholdt fra det
oprindelige renseanlæg.

Anlægskomponenter
o Ristebygværk
o Sand- og fedtfang
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o Procestank (3-delt)
o Efterklaringstank
o Slamafvanding
o Udledning til Sønderå
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6.3.4 Kollund Renseanlæg
Kollund Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse.
Anlægget har en godkendt kapacitet på 10.500 PE, og har i perioden 2007-11 en gennemsnitlig belastning på ca. 4-5.000 PE. Anlægget er etableret i 1977. Der er ikke foretaget ændringer på renseanlægget siden.

Anlægskomponenter
o Ristebygværk
o Sandfang
o 2 proceskanaler med rotorer
o Slamsilo.
o Udledning til Flensborg Fjord via havledning.

6.3.5 Stenneskær Renseanlæg
Stenneskær Renseanlæg er et mekanisk, biologisk, kemisk anlæg med kvælstof- og fosforfjernelse.
Anlægget har en godkendt kapacitet på 6.000 PE, og har de seneste år haft en belastning
på ca. 3-4000 PE. I 2010 var belastningen dog kun ca. 2.300 PE.
Anlægget er bygget i 2001.

Anlægskomponenter
o Ristebygværk
o Sand- og fedtfang
o Procestank (3-delt)
o Efterklaringstank
o Slamafvanding
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o Udledning til Aabenraa Fjord
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6.3.6 Brøde Renseanlæg
Brøde Renseanlæg er et mekanisk, biologisk (nitrifikation) anlæg med kemisk fosforfjernelse.
Anlægget har en godkendt kapacitet på 4.850 PE, og har en gennemsnitlig belastning på
ca. 2.000-3.000 PE. Renseanlægget er opført i 1960 og siden blevet udbygget med ny
kombineret luftnings- og efterklaringstank.

Anlægskomponenter
o Ristebygværk
o Sandfang
o Procestank
o Efterklaringstank
o Slamsilo
o Udledning til Lillebælt

6.3.7 Genner Renseanlæg
Genner Renseanlæg er et mekanisk og biologisk anlæg.
Anlægget har en godkendt kapacitet på 1.500 PE, og har en gennemsnitlig belastning på
ca. 5-800 PE. Renseanlægget er opført i 1986.

Anlægskomponenter
o Ristebygværk
o Sandfang
o Procestank
o Efterklaringstank
o Slamsilo
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o Udledning til Genner Bugt

6.3.8 Hovslund Renseanlæg
Hovslund Renseanlæg er et mekanisk og biologisk anlæg. Anlægget har en godkendt kapacitet på 850 PE, og har en gennemsnitlig belastning på ca. 700 PE. I 2010 var
belastningen dog ca. 900 PE. Renseanlægget er opført i 1980 og er blevet udbygget med
efterklaringstank.
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Anlægskomponenter
o Ristebygværk
o Sandfang
o Procestank
o Efterklaringstank
o Slamsilo
o Udledning til Kvl. Nr. 13

6.3.9 Øster Løgum Renseanlæg
Øster Løgum Renseanlæg er et mekanisk anlæg (nedsivningsanlæg). Anlægget har en
godkendt kapacitet på 220 PE, og har en gennemsnitlig belastning på ca. 120 PE. Renseanlægget er opført i 1992.

6.4 Større private renseanlæg
Større private renseanlæg omfatter anlæg over 30 PE, der ikke er drevet og vedligeholdt
af Arwos, men hvor drift og vedligeholdelse afholdes af de personer eller den virksomhed, der er tilsluttet det pågældende anlæg.
Aabenraa Kommune giver tilladelse til udledning fra de større private renseanlæg og fører tilsyn med udledningen fra anlæggene. Der er 8 private renseanlæg over 30 PE.

Anlægsnavn

Anlægstype

Godkendt kapacitet
PE

Engdalsskolen

Mekanisk-biologiskkemisk
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Sønderjyllands Internationale Nedsivning
Skole

100
60

Jugendhof Knivsbjerg

Nedsivning

100

SI Centret

Nedsivning

150

Sdr. Jyllands Golfklub

Nedsivning

50

Genner Hoel Camping

Mekanisk

Barsø Landing

Nedsivning

Arla Mejeri

Mekanisk-biologiskkemisk

100
40
30.000
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Slamhåndtering

Ved rensning af spildevandet på renseanlæggene dannes slam. Slam er den partikulære
del af det organiske stof, der frasorteres i efterklaringstankene.
Traditionelt er slammet blevet behandlet meget forskelligt på de 9 offentlige renseanlæg.
Slammet på de offentlige renseanlæg overholder gældende miljøkrav for udbringning på
landbrugsjord. Miljøkravene omfatter krav til maksimalt indhold af miljøfremmede stoffer
og tungmetaller i slammet.
På Stegholt Renseanlæg afvandes slammet på centrifuge efter udrådning. Derefter opbevares det som udgangspunkt på eget slamlager, før det udbringes på landbrugsjord.
Bov Renseanlæg afvander slammet i sibåndspresse efter udrådning. Derefter transporteres det til eksternt slamlager, før det udbringes på landbrugsjord.
På Gårdeby Renseanlæg afvander slammet i sibåndspresse. Derefter transporteres det
til eksternt slamlager, før det udbringes på landbrugsjord.
På Kollund Renseanlæg afhentes slammet fra slamsilo og transporteres til Bov Renseanlæg for videre håndtering.
På Stenneskær Renseanlæg afvandes slammet i sibåndspresse. Derefter opbevares
det som udgangspunkt på eget slamlager, før det udbringes på landbrugsjord.
På Brøde Renseanlæg afhentes slammet fra slamsilo og transporteres til Stegholt Renseanlæg for videre håndtering.
På Genner og Hovslund Renseanlæg og Øster Løgum afhentes slammet fra slamsilo
og transporteres til Stegholt Renseanlæg for videre håndtering.
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Der planlægges i planperioden ingen ændringer i slamhåndteringen, men der vurderes
løbende på nye muligheder.
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Ledningsanlæg og kloakfornyelse

Arwos er i øjeblikket ved at kortlægge kvaliteten af afløbssystemet i Aabenraa Kommune
via TV-inspektioner.
Arbejdet er dog ikke så fremskredet, at det vurderes, at kunne danne et ensartet grundlag for udpegning af ledningerne der skal saneres/udskiftes. Behovet for sanering af afløbssystemet bygger derfor udelukkende på ledningernes, brøndenes og stikkenes anlægsår.
Det planlægges over den kommende årrække at TV-inspicere ca. 400 km kloakledninger,
hvilket vil betyde, at den nødvendige udskiftning af kloakledningerne løbende vil supplere
den aldersbaserede udskiftning.

8.1 Nuværende kloaknet
Overordnet statistik for det nuværende afløbssystem er vist i nedenstående figur. Statistikken er fremkommet med udgangspunkt i ledningsdatabasen ultimo 2011 og øvrig viden omkring anlægsår og ledningsdimensioner hentet åbningsbalancen. Samlet er der
ca. 1200 km kloakledninger i Aabenraa Kommune. Ca. 200 km er fællesledninger, 930
km er regn- og spildevandsledninger, de resterende ca. 20 km er øvrige ledninger.
Aldersfordelingen af det nuværende kloaknet er vist på nedenstående figur.
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Figur 8.1 Samlet afløbssystem (data fra ledningsdatabasen)
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Som det ses er ca. 200 km fra før 1970, 600 km fra 1970 – 1990 og 400 km som er nyere end 1990.

8.2

Kloaksanering

Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal Aabenraa Kommune redegøre for indsatsen vedrørende
fornyelse af kloaksystemet.
Kloaksanering dækker over tiltag til forbedring og optimering af kloaksystemet. Dette
omfatter bl.a. gravefri renovering (strømpeforing), udskiftning af ledninger ved opgravning, separering af fællesledninger, punktreparationer m.v.
Arwos vil i 2014 udarbejde en overordnet handlingsplan for kloaksanering, baseret på
TV-inspektionerne af kloaksystemet.
På basis af fastlagte kriterier for kloaksanering prioriteres saneringen, således at de mest
påkrævede renoveringer prioriteres højest. Herefter udarbejdes detaljerede kloaksaneringsplaner på ledningsniveau, som skal sikre, at de opstillede målsætninger for kloaksystemets tilstand og funktion opfyldes efter renoveringen. Principskitse for Kloaksaneringen er vist på nedenstående figur.

TV-inspektion af kloaksystem

Kapacitetsundersøgelse

Driftserfaringer

ED

Kloakfornyelsesplan
Driftserfaringer
Kloakfornyelse

Driftserfaringer omfatter bl.a.:
o Ind- og udsivning i kloakken.
o Nedslidte veje og dæksler.
o Rottegener.
o Lugtgener.
o Opstuvning af kloakvand til
terræn eller kælder.
Driftserfaringerne findes ud fra
viden om kloaksystemet samt ud
fra spørgeskemaundersøgelser i
kloakoplandene.

Figur 8.2 Procedure ved planlægning af fase 2 kloakfornyelse i konkrete områder
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Prioriteringen i den overordnede saneringsplan vil løbende blive koordineret med Aabenraa Kommune.

Kloaksaneringsplaner
Indledningsvis prioriteres udførelsen af TV-inspektion ud fra alderen af kloaksystemet,
den planlagte strukturanalyse for kloakområdet og de kendte driftsproblemer i de enkelte
områder. Herefter udarbejdes detaljerede saneringsplaner.
De områdevise udførte kloaksaneringsplaner giver anledning til konkrete projektforslag,
der udføres efter en prioriteringsliste. Denne liste kan løbende revideres. Prioriteringen
vil med tiden – i takt med, at der udarbejdes kloaksaneringsplaner - ske på et mere og
mere velunderbygget grundlag om kloaksystemets tilstand og funktion.
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Det er Aabenraa Kommunes mål, at der så vidt muligt separeres, i forbindelse med kloaksanering. Kun i helt specielle tilfælde kan fælleskloakken fastholdes, f.eks. i Aabenraa
midtby og andre mindre områder, hvor det må antages, at overfladearealerne udsættes
for stor forurening. Generelt skal der ved kloakseparering kunne opnås en forureningsmæssig el. væsentlig driftsmæssig gevinst.
Økonomiske rammer for kloaksanering
I tids- og investeringsplanen er afsat midler til systematisk planlægning for detailområder herunder udarbejdelse af en overordnet kloakfornyelsesplan, der udstikker proces,
retningslinjer og handlingsplan for de kommende års indsats.
Der er planlagt en investeringsramme på ca. 45 mio. kr. årligt til fornyelse af kloaksystemet.

8.3 Separering af fælleskloak
Separering af fælleskloak vil ske ved, at forsyningen fører separatkloak (to el. en ledning) frem til den enkelte ejendom, hvorefter grundejeren er forpligtet til at separere på
egen grund, inden for et af kommunen fastsat tidspunkt.
Der henvises til kapitel 11, hvor forløbet af et separeringsprojekt er beskrevet.
Der er i nærværende spildevandsplan planlagt en separering af fælleskloakken i 6 bysamfund. Nedenstående tabel redegør for de berørte oplande og tidspunkter, ligesom der
refereres til de berørte spildevandsplanskort.

By

Kloakoplande

Tidspunkt

Oplandskort

Kliplev

SKI15

2014-2016

2.22

Bovrup

SBo01, SBo02

2015

2.16

Bjerndrup

Sbj04, Sbj05

2016

2.23

Fårhus og
Vejbæk

BVe01, BFå01,
BFå02

2014-2016

2.34

Genner

GGe05, GGe07

2014-2017

2.03

Felsted

SFe08

2014

2.18

Bemærkning

Kloakken er skiftet i vejen. Berigtigelse af gl. spildevandsplan.

Kun en mindre
del af Felsted
Bygade
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Desuden vil områderne i Aabenraa (Haderslev Vej) og Hovslund Stationsby bliver færdiggjorte i 2014, hvorfor efter de sidste påbud udsendes.
De berørte matrikler til separeringen af fælleskloakken samt afskærende ledningsanlæg
er vist i bilag 5.

8.4 Nykloakering
Al nykloakering sker som udgangspunkt efter separatkloakeringsprincippet. Såfremt det
er økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt, kan tag- og regnvand bortskaffes lokalt af
grundejeren selv f.eks. ved nedsivning på egen grund eller ved udledning til nærmeste
recipient. Al ny kloak skal dimensioneres således, det lever op til Aabenraa Kommunes
serviceniveau, som nærmere defineret i administrationsafsnittet i nærværende spildevandsplan.
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Kloaksystemer projekteret og udført af private bygherrer, som efterfølgende skal overtages af Arwos, skal sendes til godkendelse hos Arwos, inden anlægsarbejdet igangsættes.
Er dette ikke sket, kan Arwos kræve anlæg ændret eller afvise at overtage systemet.
Byggemodning af nye kloakområder sker i henhold til det behov, som findes nødvendigt.
Spildevandsplanen indeholder samtlige nye områder i henhold til den gældende kommuneplan. Til hvert af områderne er der angivet en planlagt kloakeringsform.

8.4.1

Fremtidig befæstelsesgrader i nye områder

Ved dimensionering af kloakledninger for nye bolig- og erhvervsområder er det nødvendigt at forudsætte, hvorledes områderne udvikler sig med befæstede flader.
Ud fra planmæssige overvejelser fastlægges en befæstelsesgrad for hvert enkelt område.
Befæstelsesgraden beskriver, hvor stor en andel af en ejendom, der forventes at bidrage
med maksimal afstrømning til kloaksystemet uden forsinkelse. Hvis den angivne befæstelsesgrad overskrides, kan det give anledning til vandstuvning i kloakken. En befæstelsesgrad på 0 svarer til, at intet overfladevand afledes til kloaksystemet, mens en befæstelsesgrad på 1 svarer til, at overfladevandet fra hele matriklens samlede areal afledes
til kloaksystemet.
I nedenstående tabel fremgår den befæstelsesgrad for ejendomme i nye kloakoplande.
Fastsættelse af befæstelsesgrader i spildevandsplanen har ikke i sig selv retsvirkning
overfor den enkelte grundejer, men vil indgå som Aabenraa Kommunens administrationsgrundlag i forbindelse med kommunes afgørelser, herunder tilslutningstilladelser mv.

Arealanvendelse
Boligområder, åben lav og tæt
lav

Befæstelsesgrad [-]
0,4

Bolig/ Etageboligområder

0,5

Centerområder og havn

0,8

Erhvervsområder

0,6

Parker og grønne områder
Landsbyer

0
0,3

I særlige tilfælde, hvis ejeren vil befæste en større del af grunden end ovenstående, og
kapacitet i ledningsnettet er opbrugt, kan Aabenraa Kommune sætte krav om, at overfladevandet skal forsinkes, inden det afledes kloaksystemet. Dette vil blive undersøgt/vurderet, når Kommunen skal meddele tilladelse til tilslutning af overfladevand.
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8.4.2

Kloakering af landsbyer i Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune har ved udarbejdelsen af denne spildevandsplan besluttet en kloakeringsstrategi for landsbyer og husklynger, hvor planlagte kloakeringer i de gamle spildevandsplaner er indplaceret i planperioden, såfremt disse er beliggende i udpegede miljøfølsomme områder, mens de resterende kloakprojekter planlægges gennemført både i
nærværende spildevandsplan og i perspektivperioden.
På kort nr. 3.00 og kort 2.41 er der samlet vist, hvilke landsbyer der planlægges kloakeret.
Landsbyer og mindre samlede bebyggelser, der ikke er kloakeret, udleder spildevand direkte fra septiktanken til grundvandet, vejgrøfter, dræn eller vandløb. Dette kan give
anledning til uhygiejniske og miljømæssigt uacceptable forhold. Hvis vi vil have renere
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vandløb, skal rensningen af spildevandet forbedres. Aabenraa Kommune har gennemgået kommunens mindre ukloakerede landsbyer/husklynger med henblik på at identificere
de områder, der skal kloakeres.
Nedenstående tabel redegør for de berørte landsbyer og tidspunkter for kloakeringen. De
berørte ejendomme og matrikler fremgår af ovenstående kort og bilag 5.

By

Kloakoplande

Tidspunkt

Oplandskort

Antal Ejendomme

Søst

Ark63

2014

2.08

32

Nørre Ønlev

ANø01

2015

2.41

20

Bjolderup

TBj14

2016

2.41

13

Fodgerup

TFo01

2016-2017

2.41

36

Klovtoft

TKI01

2015

2.41

39

Desuden vil der ske en mindre kloakering af områder øst og vest for Lundsbjerg og mindre område i det åbne land ved Hjordkær.
Aabenraa Kommune vil inden kloakering af landsbyerne sammen med Arwos indkalde til
borgermøde, hvor de anlægsmæssige forhold vil blive præsenteret.
Inden igangsættelse af kloakeringen vil det blive undersøgt, om flere ejendomme i umiddelbar nærhed af kloakeringsprojektet skal tilbydes at blive tilsluttet spildevandsprojektet. Evt. øvrige tilslutninger vil blive optaget i Aabenraa Kommunes spildevandsplan via
kommende tillæg.
Der er på kort nr. 3.00 udpeget et antal landsbyer, som der i den kommende planperiode
vil blive undersøgt med henblik på en evt. spildevandskloakering.

8.4.3

Kolonihaveforeninger i Aabenraa Kommune

Der er 10 kolonihaveområder i Aabenraa Kommune. Ingen af kolonihaverne er i dag kloakeret.
Der planlægges i denne spildevandsplan ikke en egentlig kloakering af de enkelte jordlodder, men der vil ske en kortlægning af behovet for toilethus/aftømningsmulighed for
husspildevand.
Aabenraa Kommune vil i 2014 kortlægge, om der er tilstrækkelige spildevandsløsninger
ved de enkelte kolonihaveforeninger og på baggrund af denne undersøgelse beslutte i
samarbejde med Arwos og grundejerforeningen, om der skal en form for kloakering af
kolonihaverne f.eks. i form af et toilethus/aftømningsmulighed for husspildevand.
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8.4.4

Sommerhusområder og campingpladser i Aabenraa Kommune

Der er i Aabenraa Kommune registeret 4 sommerhusområder, Sandskær, Loddenhøj,
Skarrev og Kollund, samlet ca. 650 sommerhuse. Samtlige sommerhusområder er tilsluttet offentlig kloak.
Der planlægges en mindre udvidelse af sommerhusområdet ved Sandskær med op til 29
sommerhuse. Dette nye område vil blive spildevandskloakeret.
Øvrige sommerhuse planlægges ikke kloakeret, men det er et krav, at alle sommerhusene i det åbne land skal have et spildevandsrensningsanlæg, der lever op til den gældende
lovgivning og spildevandsudledningen fra ejendomme må ikke give anledning til uhygiej-
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niske og uæstetiske forhold. Desuden skal huse med pools, spabade og lignende altid
have et spildevandsanlæg, som er godkendt i forhold til belastningen.
I forhold til spildevandsløsningerne på campingpladserne i Aabenraa Kommune vil der i
2014 ske en undersøgelse af spildevandsløsningerne for Genner Hoel Campingplads og
Kristianshaab Camping.

8.5 Dimensioneringsgrundlag og klimafaktor
I Spildevandskomiteens skrift nr. 27, 28 og 29 anbefales det, at kloaksystemer, der fører
regnvand, dimensioneres ud fra nogle bestemte kriterier, som er national praksis.
Baggrunden for den nye funktionspraksis er blandt andet, at afløbssystemerne på grund
af klimaforandringer fremover vil blive udsat for større regnbelastning end hidtil.
Ved indførelsen af denne nye funktionspraksis vil det for alle nye kloakoplande og fuldt
ud fornyede kloakoplande gælde, at regnvandsbetingede oversvømmelser af terræn fra
kloakken som minimum ikke vil ske hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder.
Aabenraa Kommune har lagt sig fast på serviceniveau og sikkerhedsfaktorer for klimaændringer, beregningsmæssige usikkerheder og øget befæstelse (fortætning), som angivet i nedenstående skema.
Minimumskravene er angivet i skemaet nedenfor, og danner grundlag for den fremtidige
dimensionering af kloaksystemerne. Kravene omfatter dimensionering af nye regnvandsog fællesledninger – herunder regnvands- og fællesledninger, der etableres i forbindelse
med kloaksanering.

Arealanvendelse

Tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til kritisk kote = terræn

Fælleskloak for regn- og spildevand
Bolig- og erhvervsområder
Separatkloak, regnvandsdel
Bolig- og erhvervsområder

10 år
5 år

Tabel 8.3 Minimumskrav for tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til terræn afhængig af arealanvendelsen

8.5.1

Sikkerhedsfaktorer for kloakledninger

Aabenraa Kommune ønsker at tage højde for de forventede klimaforandringer i forhold til
såvel kloaksanering som nyanlæg. Derfor dimensioneres nye afløbssystemer med et øget
sikkerhedstillæg på vandføringerne for at imødegå den forventede stigende regnintensitet.
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Område
Klimafaktor
Fortætning (befæstelse)
Beregningsusikkerhed

Sikkerhedsfaktor
Separatsystemer

Sikkerhedsfaktor
Fællessystemer

1,25
1,1
1,05-1,2

1,3
1,1
1,05-1,2

Tabel 8.4 Tillæg ved dimensionering.

Klimafaktoren sikrer, at der tages hensyn til øgede nedbørsmængder, som følge af klimaændringer.
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Fortætning tager hensyn til forøgelse af de belagte arealer, f.eks. p-pladser, tilbygninger,
større terrassearealer m.m.
Beregningsusikkerheder tager hensyn til beregningsmetoden, herunder detaljeringsgrad
og dokumentationsgrad.
Der arbejdes med 3 beregningsniveauer ved dimensionering:
•

Niveau 1: Den rationelle metode: Dimensioneringsmetode for mindre
afløbssystemer.

•

Niveau 2: Dynamisk model kombineret med CDS-regn: Analyse af simple
ukomplicerede afløbssystemer.

•

Niveau 3: Dynamisk model kombineret med historiske regn (LTS): Analyse af
komplicerede afløbssystemer.

Det skal vurderes for hver enkelt sag, hvilke sikkerhedsfaktorer, der skal bruges på den
beregningsmæssige usikkerhed. For niveau 1 anvendes den største usikkerhed på 1,2.
Sikkerhedsfaktorer og serviceniveau finder anvendelse både ved dimensionering af nye
kloakledninger samt ved kapacitetsberegninger på eksisterende systemer. Det skal bemærkes, at der normalt ikke benyttes klimafaktor ved dimensionering af bassiner, men
udelukkende ved dimensionering af ledningssystemer.

8.6 Dimensionering af nye kloakledninger
8.6.1

Dimensionering af regnvands – og fællesledninger

Kloaksystemets væsentligste funktion er at bortlede spildevand i byerne. 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.
I det følgende er angivet Aabenraa Kommunes dimensioneringskriterier ved nye ledningsanlæg – herunder ledningsanlæg der omlægges i forbindelse med kloakfornyelse.
Ved dimensionering af nye regnvands-/fællesledninger og spildevandsledninger, herunder
ledninger etableret i forbindelse med kloakfornyelse, anvendes de funktionskrav, der
fremgår af følgende skemaer.
Funktionskrav
Iht. anbefalingerne i Spildevandskomiteens Skrift nr. 27 (Funktionspraksis for afløbssystemer under regn) og 29 (Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer).
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Opstuvning til terræn (serviceniveau):
Gentagelsesperiode for opstuvning til terræn (dækselkote) er hhv. 5 år for regnvandsledninger og 10 år for fællesledninger.
Dimensionsgivende regn
Iht. anbefalingerne i Spildevandskomiteens Skrift nr. 27 (Funktionspraksis for afløbssystemer under regn) og Skrift nr. 28 (Regional variation af ekstremregn i Danmark – ny
bearbejdning 1979-2005).
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Niveau 1 (kasseregn):
På niveau 1 anvendes dimensionsgivende regnintensiteter, der er bestemt efter anvisningerne
i Skrift nr. 28, og følgende parametre:
Årsnedbør: 850 mm (i Aabenraa Kommune, jf. ” Regional variation af ekstremregn i
Danmark – ny bearbejdning 1979-2005”)
Region: 1 (Vest)
Frekvensfaktor: 0
På grundlag af ovenstående data anvendes følgende dimensionsgivende regnintensiteter, baseret på en 10 minutters regn:
Fællessystem: 140 l/s pr. red. ha (Gentagelsesperiode: 2 år)
Regnvandssystem: 110 l/s pr. red. ha (Gentagelsesperiode: 1 år)
Niveau 2 (CDS-regn):
På niveau 2 anvendes konstruerede regn (CDS-regn), bestemt efter anvisningerne i
Skrift 28:
Årsnedbør: 850 mm (i Aabenraa Kommune, jf. ” Regional variation af ekstremregn i
Danmark – ny bearbejdning 1979-2005”)
Region: 1 (Vest)
Frekvensfaktor: 0
Regnvarighed: 240 min.
Tidsskridt: 1 min.
Assymetrikoefficient: 0,5
Niveau 3 (regnserier):
På niveau 3 anvendes repræsentativ regnserie, udvalgt efter anvisningerne i Skrift 28.
Generelt vurderes nedbørsstation Vejle regnserie 1.1.1979-31.12.2012, at være repræsentativ for Aabenraa Kommune suppleret med beregning for DMI station ved Bov Renseanlæg og Aabenraa.
Øvrige faktorer
Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,8
Hydrologisk reduktionsfaktor angiver den del af nedbøren fra de befæstede arealer, som
afledes til kloaksystemet.
Initialtab: 0,6 mm
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Initialtabet er den del af nedbøren, som skal falde, før den egentlige overfladeafstrømning begynder.
Dimensionering
Beregning af rørdimensioner udføres udelukkende ved anvendelse af Edb-programmerne
MOUSE / MIKE URBAN el. lignende hydrodynamisk program.
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Dimensionering af nye spildevandsledninger

Anlæg omfattet af dimensioneringen
Ledninger: Nye spildevandsledninger - herunder spildevandsledninger etableret i forbindelse med kloakfornyelse.
Funktionskrav
Opstuvning: Spildevandsledninger må maksimalt være fuldtløbende.
Selvrensning: Spildevandsledninger skal som udgangspunkt dimensioneres som selvrensende. min. 1 gang pr. døgn.
Spildevand
Vandmængde: 0,005 l/sek./PE. Det svarer ca. til 150 l/døgn/PE fordelt over 8 timer.
Dog minimum 8 l/s.
Spildevandsmængder fra virksomheder vurderes særskilt.
Dimensionering
Model:
Rørdimension fastlægges ud fra forventet fremtidig spildevandsmængde.
Oprunding til nærmeste handelsdimension.

8.7 Dimensionering af regnvandsbassiner
Afhængig af den modtagende recipient er effekter fra de regnbetingede udløb enten væsentlig eller uvæsentlige. F.eks. er det ikke umiddelbart nødvendigt at lave stuvningsvolumen, såfremt udløbet sker til et havområde el. en sø, mens der kan være behov for tilbageholdelse og fjernelse af bl.a. fosfor. Det våde volumen eller permanente volumen i
et regnvandsbassin har stor tilbageholdelse af forureningskomponenter. Flere undersøgelser i Danmark og udlandet har vist, at selv små bassiner har en tilbageholdelseseffekt
på flere forureningskomponenter, bl.a. næringssalte og tungmetaller.

Aabenraa Kommune Spildevandsplan 2014-2017-UDKAST

På baggrund af erfaringerne med LIFE-TREASURE (www.life-treasure.dk/) projektet er
der udarbejdet en teknisk vejledning i funktion, dimensionering og drift af våde bassiner
til videregående rensning af afstrømmet regnvand fra tage og øvrige befæstede arealer.
Hovedformålet med projektet var at demonstrere og verificere, hvordan man ved anvendelse af forholdsvis simple teknologier kan opnå en meget god rensning af strømmende
regnvand fra urbane overflader og veje. På trods af, at forureningsindholdet i afstrømmende regnvand generelt forekommer i forholdsvis lave koncentrationer, forventes det,
at der kan opnås rensegrader mellem 80 % og 95 % for fosfor, tungmetaller og organiske mikroforureninger.
DANVA udarbejdede i 2006 et katalog over mulige tiltag mht. regnbetingede udløb
(Regnbetingede udledninger – Katalog over teknologier til reduktion af effekter i miljøet,
2006).
Dette katalog nævner nødvendigt volumen ved etablering af våde bassiner til følgende:
”Bassinvolumenet bør være 150-250 m3 pr. red. ha. plus et magasineringsvolumen, idet
graden af rensning afhænger af volumenet”.
Med udgangspunkt i ovenstående volumener anvender Aabenraa Kommune følgende
rensegrader for udvalgte vandkvalitetsparametre med et vådt bassin på 200 m3/red. ha.
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Stofreduktionsfaktor
ved forsinkelsesbassiner med vådt volumen på 150- 250
m3/red. ha.

8.7.1

COD

BOD

N

P

0,65

0,75

0,35

0,65

Fastlæggelse af gentagelsesperiode for overbelastninger

I nedenstående tabel er angivet dimensioneringskravene til bassiner i tilknytning til de
forskellige recipienter. Det er med kravene vurderet, at de aktuelle recipienter ikke belastes i et omfang, der gør, at udledningerne vil forringe tilstanden i forhold til, at recipienterne kan leve op til miljømålene. Det skal dog bemærkes, at der er tale om vejledende
krav, og at de endelige krav fastsættes i forbindelse med de enkelte udledningstilladelser.

Recipient
Vandløb med miljømål høj
og god økologisk tilstand
og vandløb med lav vandføring
Vandløb med miljømål og
godt økologisk potentiale
Robust vandløb
/medianminimum > 1000
l/s
Søer med miljømål og god
økologisk tilstand

Afløbsvandføring
Gentagelsesperiode [l/s pr total
[antal pr. år]
opland].***

Vådt
Vol.
****

Stuvnings
volumen

1 l/s pr. ha**

Ja, 200
m3/red.
Ha

Ja

1/5*

1 l/s pr. ha**

Ja, 150
m3/red.
Ha

Ja

1/2-1/5

1-2 l/s pr.
ha**

Ja, 150
m3/red.
Ha

Ja

Konkret vurdering

Konkret vurdering

Ja, 250
m3/red.
Ha

Konkret
vurdering

1/5*
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Vandområder som fjord og
Konkret vurKonkret
hav
Konkret vurdering
dering
vurdering
Nej
* kan skærpes til 1/10, hvis der eksempelvis er tale om vandløb eller søer med høje miljømål
** Ved meget følsom recipient, kan afløbsvandføringen evt. styres således, at tømningen
af bassiner kan ske gradvis stigende.
*** Minimum 5 l/s. Kan dog nedsættes yderligere, hvis der er tale om afledning til en
hydraulisk overbelastet recipient. Afløbsvandføringen på 1-2 l/s/ha kan ligeledes skærpes, hvis der er tale om afledning til et vandløb, der er hydraulisk overbelastet.
**** Det våde volumen kan øges, såfremt der er tale om udledninger til vandløb, hvor
målsætningen ikke er opfyldt og hvor der kræves særlig indsats.
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Dimensionering af stuvningsvolumen i regnvandsbassiner

Anlæg omfattet af dimensioneringen
Alle nye regnvandsudløb samt ændringer af eksisterende regnvandsudløb er omfattet af en vurdering af behov for regnvandsbassin. Gældende for begge forhold er det
betinget af fysisk mulighed for arealerhvervelse til bassinet. Såfremt der ikke kan
etableres jordbassiner skal undersøges alternative muligheder for volumen eks. rørbassiner, nedsivning el. lign til reduktion af regnvandsmængden.
Dimensionering af stuvningsvolumen
Niveau 1 og 2: Skrift 28, Årsmiddel nedbør 850 mm.
Niveau 3: Mouse eller Mike Urban med LTS, Vejle regnserie 1.1.1979-31.12.2012
Faktorer
HR:

0,8 (kan variere)

Initialtab:

0,6 mm

8.7.3

Anlægs-, funktions- og driftskrav til bassiner

Såfremt bassiner og ledningsanlæg, herunder åbne grøfter skal etableres i et område,
hvor der skal udarbejdes en lokalplan, vil placering og udformning samt landskabelige/æstetiske krav fremgå af planen. For ikke lokalplanlagte områder i byzone, skal bassiner og ledningsanlæg, herunder åbne grøfter godkendes efter de samme krav som bassiner i lokalplanlagte områder. Hvis det skønnes nødvendigt, kan kommunen altid lade
lokalplaner udarbejde for bassinprojektet.
For ikke lokalplanlagte områder i landzone, skal bassiner og ledningsanlæg, herunder åbne grøfter have en landzonetilladelse og godkendes efter de samme krav som til et lokalplanlagt bassin. Eventuelle vilkår til bassinet stilles i landzonetilladelsen.
Vilkår, der er relateret til selve udledningen, hvorved forstås recipienten og miljøtilstanden i denne, stilles i udledningstilladelsen i medfør af miljøbeskyttelsesloven. Nedenstående anlægs-, funktions- og driftskrav er gældende for etablering af bassiner i Aabenraa
Kommune, og det er disse krav, der vil danne grundlaget for kommunens tilladelser.
Retningslinjer og krav er gældende for såvel eksisterende som nye regnvandsbassiner.
Anlægskrav
•
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•

•

•

Bassinet etableres som udgangspunkt som vådt bassin med fast vandspejl, og
bassinet skal anlægges, så det indgår naturligt og rekreativt i omgivelserne. Bassinet skal udformes, så det har en struktur og udformning som en lavvandet sø.
Bassinet kan også etableres som tørt jordbassin, i det omfang formålet er at udnytte bassinet på en mere kreativ måde, eks til boldbane, skaterbane. Her skal
dog så tages højde for, at der på anden vis skal sikres en stoffjernelse forinden
udledningen til recipient.
Bassinet skal som udgangspunkt etableres med varierende anlæg og med mindste
anlæg på 1:5. Ved stejlere hældning skal der ved siderne etableres et plateau,
hvor der er lav vandstand. Er det ikke teknisk muligt, skal det i beboelsesområder
eller andre områder med alm. offentlig færdsel vurderes, om der bør opsættes
hegn eller lignende afskærmende foranstaltning.
Overløb skal så vidt muligt ske til terræn. Det må dog aldrig kunne foranledige
gener på anden mands grund. Føres overløb til recipient, bør det ske via trinvis
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overløb – specielt når det er udløb til sårbare recipienter. Dette vil være et vilkår i
udledningstilladelsen.
I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) og indenfor grundvandsdannende opland og 300 meters beskyttelseszone for almene og ikke almene vandværksboringer vil der som udgangspunkt blive stillet krav om, at bund og
sider af regnvandsbassin etableres med tæt bund. Dette vil være et vilkår i udledningstilladelsen.
Bassinet skal have en opbygning, så det udnyttes fuldt ud. Ved ansøgninger om
etableringer af bassiner skal det sandsynliggøres, at bassinet med størrelse og
indretning kan leve op til de i spildevandsplanen forudsatte rensekrav.

Renseforanstaltninger
•
•
•

•
•
•

•

•

Alle bassiner skal etableres med dykket afløb og overløb.
Bassinets sider skal ved indløbet sikres mod erosion og ophvirvling af suspenderet
stoffer.
Bassinet skal indrettes med sandfang i forbindelse med indløbet. Sandfang skal så
vidt mulig være indrettet til let og tilgængelig oprensning. Alternativt kan etableres et særskilt sedimentationsbassin.
I forbindelse med store arealer til parkering, køreareal eller lignende kan der blive
stillet krav om olieudskiller forinden tilledning til regnvandsbassin.
Det skal være muligt at lukke af for udledningen fra bassinet.
I forbindelse med bassiner etableret på virksomheder eller i forbindelse med andre arealer af særlig forurenende karakter, kan der stilles krav om forrensning på
selve virksomheden.
Der bør etableres vegetationsdække på min. 30 % i tværgående bælter, som afskærer vandet fra at skyde genvej mellem ind- og udløb. Vegetation kan med fordel bestå af forskellige arter, hvorved der opnås en højere diversitet og øget rekreativ værdi.
Dybden i den permanente del af regnvandsbassinet bør være mellem ½-1 meter.

Drift og vedligehold
•
•
•
•
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•

Oprensning af bassiner (Tømning skal fremgå af bassinejeres driftsmanual, hyppighed fastsættes som vilkår i tilladelse).
Vedligehold af bevoksning (skal fremgå af bassinejerens driftsmanual og i henhold
til eventuelle krav/aftaler (deklarationer)).
Deponi af oprensede materiale iht. Jordforureningsloven.
Vedligehold (græsslåning mm.) (skal fremgå af bassinejerens driftsmanual og i
henhold til eventuelle krav/aftaler (deklarationer)).
Tømning af sandfang/sedimentationsbassin (hyppighed fastsættes som vilkår i tilladelse).
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Det åbne land

9.1 Indledning
Afledning og rensning af spildevand fra ejendomme og virksomheder i det åbne land, der
ikke er tilsluttet Arwos kloaksystem, reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens regler. I Aabenraa Kommune administreres disse regler af Natur & Miljø afdelingen.
I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ukloakerede ejendomme en
væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Dette skyldes
blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof, ammoniak, næringssalte og
bakterier.
For at mindske forureningen af vandområderne forventes Folketinget i 2014 at vedtage
de nye statslige vandplaner som løber indtil udgangen af 2015.
Udpegningen af områder, hvori der skal foretages forbedret rensning, bygger på en ny
kortlægning af kvaliteten af vandløb og søer. I forhold til de gamle udpegninger i Regionplan 2005-2016 er der udpeget yderligere områder i det åbne land, hvor der skal ske en
forbedret rensning af spildevandet fra enkeltejendomme.
For Aabenraa Kommune skal hele spildevandsindsatsen i Aabenraa Kommune være afsluttet inden 2016.
I henhold til lovgivningen er det Aabenraa Kommune, der via spildevandsplanen skal
planlægge og håndtere de ejendomme i det åbne land, hvor der skal ske en forbedret
rensning af spildevandet. Nærværende spildevandsplan præsenterer en samlet plan for
det åbne land, hvor samtlige ejendomme er håndteret. Planen er vist tegning 3.00.
Følgende kapitel giver en generel orientering om ejendoms- og spildevandsforholdene i
det åbne land, samt status og plan for indsatsen for en forbedret spildevandsrensning i
det åbne land.
For sommerhusområderne, kolonihaverne og udvalgte campingpladser er der for hvert
område et særskilt afsnit.
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Områderne, hvor der er krav til forbedret rensning, er opdelt i 5 kategorier alt efter, hvor
godt spildevandet skal renses på de ukloakerede ejendomme. De 5 kategorier er vist i
nedenstående tabel. Tabellen indeholder desuden den tilhørende reduktionsgrad for organisk stof, kvælstof og fosfor
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Rense-

Redukti-

Redukti-

Reduktionskrav

klasse

onskrav

onskrav

Ammoni-

Organisk

Total fosfor

um/ammoniak

Forklaring

stof
(BI5)
SOP

95 %

90 %

90 %

Spildevandet skal renses for organisk stof, fosfor og ammoniak. Der er skærpede krav til
rensning af organisk stof. Anvendes typisk ved
mindre vandløb med lille vandføring, og hvor
der er nedstrømsliggende søer.

SO

95 %

-

90 %

Spildevandet skal renses for organisk stof og
ammoniak. Der er skærpede krav til rensning af
organisk stof. Anvendes typisk ved mindre
vandløb med lille vandføring, og hvor der ikke
er nedstrømsliggende søer.

OP

90 %

90 %

-

Spildevandet skal renses for organisk stof og
fosfor. Anvendes typisk ved direkte afledning til
søer eller afledning til vandløb med udledning i
en sø.

O

90 %

-

-

Spildevandet skal renses for organisk stof. Anvendes typisk ved større vandløb med stor
vandføring, og hvor der ikke er nedstrømsliggende søer.

-

-

-

<O

Der er ingen krav til rensning i oplande, dog
skal hygiejniske og afstandsmæssige forhold
overholdes.
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Nedenstående figur viser udbredelsen af renseklasseområderne.

Figur 9.1 Renseklasseoplande i Aabenraa Kommune
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9.2 Retningslinjer for spildevandsrensning i det åbne land
Planlægningen for det åbne land udarbejdes med det mål at reducere spildevandsbelastningen af de følsomme vandløb og søer for at medvirke til, at målsætningen for vandområderne kan opfyldes. Samtidig har Aabenraa Kommune også et generelt mål om, at belastningen af vores vandmiljø skal mindskes, således, at vandområderne kan opnå/bevare tilstanden ”god økologisk og kemisk tilstand”.
Aabenraa Kommune bruger følgende retningslinjer til sikring af en forbedret spildevandsrensning for ejendomme i det åbne land uden for kloakopland:
1. Ejendomme, der ligger udenfor kloakopland, skal have en spildvandsafledning,
som er sundheds- og hygiejnemæssig forsvarlig.
2. Ejendomme inden for oplande til vandløb og søer omfattet af en renseklasse skal
have gennemført forbedret rensning indenfor perioden 2014-2015.
3. Ejendomme omfattet af renseklasse skal have gennemført forbedret rensning senest 24 måneder efter påbud er udstedet.
4. Ejendomme, der ligger i umiddelbar nærhed af kloakledning bør som udgangspunkt tilsluttes kloakledning, såfremt det er økonomisk og teknisk muligt.
5. I forhold til grundvandet har kommunen et ønske om at forebygge forurening ved
at sikre, at såfremt ejendomme i det åbne land afleder spildevand til jorden via
nedsivning eller udspreder vaskevand på jordoverfladen, så skal der ske en miljømæssig forsvarlig rensning.
6. Ejendomme, der ligger indenfor områder udpeget i indsatsplaner til beskyttelse af
grundvandsressourcer som har en miljømæssig uforsvarlig og utilstrækkelig rensning via nedsivning skal have forbedret spildevandsrensning.
7. Afstanden mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboring for mere end 1 husstand skal være mindst 300 meter. Der dispenseres ikke for dette krav.
8. Afstanden mellem nedsivningsanlæg og drikkevands- og markvandingsboring til 1
husstand skal være mindst 150 meter. Der kan dispenseres fra afstandskravet,
såfremt de hydrogeologiske forhold taler for det. Det kræver, at grundvandet
strømmer i modsat retning væk fra nedsivningsanlægget, og at der er en god beskyttelse af grundvandsmagasinet.
9. Nedsivningsanlæg må som udgangspunkt ikke etableres i beskyttede naturområder. Der kan dog meddeles dispensation efter konkret vurdering.
10. Der skal gennemføres forundersøgelser, der omfatter pejling af grundvandsstand
og undersøgelse af jordbundsforhold ved etablering af nedsivningsanlæg.
11. I områder med almindelige eller ingen drikkevandsinteresser skal bund af fordelerlag helst være 2,5 meter over højeste grundvandsstand og aldrig under 1 meter.

9.2.1 Påbud om tilslutning til det offentlige kloaksystem
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I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger Byrådet i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres. Herefter er der tilslutningspligt, når kommunen har ført stik frem til
grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.
Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til det offentlige kloaksystem mod
betaling af tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag.
Aabenraa Kommune vil kloakere ejendomme i det åbne land i det omfang, det er miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt ud fra en konkret vurdering.

9.2.2 Påbud om forbedret rensning
Hvis en ejendom udleder husspildevand og ikke overholder de gældende rensekrav og
ikke er planlagt kloakeret, kan det forventes, at Aabenraa Kommune stiller krav om forbedret spildevandsrensning.
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Når en ejendom får et påbud om at forbedre spildevandsrensningen, vil den samtidig blive tilbudt medlemskab af Arwos. Dette sker for at sikre, at ingen ejendomme i det åbne
land stilles dårligere end ejendomme beliggende indenfor kloakopland.
Muligheder ved påbud om forbedret rensning
Når den enkelte grundejer modtager et påbud om forbedret rensning, har grundejeren 3
muligheder:
1. Etablering af eget anlæg: Grundejeren ønsker ikke at modtage tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Arwos. Ejeren sørger selv for at etablere forbedret rensning, der overholder kravet til renseklasse.
2. Medlemskab af Arwos: Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Arwos. Arwos, etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning, der
vælges af Arwos. Anlægget ejes formelt af grundejeren. Ejeren betaler tilslutningsbidrag og efterfølgende et årligt vandafledningsbidrag.
3: Privat spildevandslaug: Grundejer slår sig sammen med naboejendomme og
etablerer et privat spildevandslaug med fælles rensning af spildevand.
Ved løsning 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle
udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Såfremt et påbud ikke
efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.
Ved løsning 2 skal grundejeren, ud over tilslutnings- og vandafledningsbidrag, afholde
udgifter i form af eksempelvis ombygning/renovering af bundfældningstank, så gældende
krav opfyldes, driftsudgifter i form af eksempelvis strøm og vand til den valgte renseløsning, omlægning af kloakledninger. Desuden skal ejeren selv sørge for bortledning af
tag- og overfladevand.
Tømning af bundfældningstanke er i alle tre tilfælde omfattet af tømningsordningen. Ved
løsning 2 afholder Arwos udgifter til tømning af bundfældningstanken.
Ved løsning 3 er spildevandslauget selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv
alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen.
Såfremt et påbud ikke efterleves, kan kommunen kræve, at det ulovlige forhold bringes
til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.
Kommunens administrationspraksis og regler omkring påbud efter miljøbeskyttelsesloven
kan ses i afsnit 11, Administration af ejendomme i det åbne land under påbudsfasen.
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Til lokal håndtering af spildevandet findes en række spildevandsanlæg, der opfylder rensekravene i de enkelte renseklasser. Eksempler på disse er vist i nedenstående tabel.
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Rensemetode

Renseklasse
SOP

SO

OP

O

Nedsivningsanlæg

√

√

√

√

Minirenseanlæg

√

√

√

√

Samletank

√

√

√

√

Pileanlæg

√

√

√

√

√

Sandfilter

√

Rodzoneanlæg
Kloakering

√
√

√

√

√

For detaljerede oplysninger om anlægstyperne henvises til relevante vejledninger fra Miljøstyrelsen om anlægstyper i det åbne land (www.mst.dk). Der findes vejledninger for
følgende anlægstyper:

•

Nedsivningsanlæg op til 30 PE

•

Typegodkendelse af biologiske minirenseanlæg

•

Biologiske sandfilteranlæg op til 30 PE

•

Rodzoneanlæg op til 30 PE

•

Retningslinjer for etablering af pileanlæg op til 30 PE

9.3 Status for det åbne land
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Der er i det åbne land ca. 3.500 ejendomme tilsluttet tømningsordningen. Spildevandsforholdene er baseret på oplysninger fra BBR svarende til det, som kaldes vidensgrundlag
B, hvilket betyder, at der som udgangspunkt ikke systematisk har været gennemført tilsyn på ejendommene.
Det er kommunens intention, at der på sigt skal føres tilsyn el. laves supplerende undersøgelser med spildevandsanlæg i det åbne land, hvor ejendommen enten skal have påbud, eller hvor der er tvivl om afløbsforholdene.
I Aabenraa Kommune er der ca. 3.000 nedsivningsanlæg. Der er ca. 900 ejendomme
med ”godkendte” nedsivningsanlæg, men det er kommunens erfaring, at en del af disse
ejendomme er fejlplaceret. Ca. 400 ejendomme udleder enten direkte eller via dræn til
vandløb eller søer.

9.4 Plan for det åbne land
Nedenstående afsnit indeholder en samlet indsats for det åbne land indtil 2016.

9.4.1 Tidsplan for håndtering af spildevandsforholdene i det åbne land
Ejendomme beliggende i de udpegede oplande fra regionplanen 2005-2016 for det tidligere Sønderjyllands Amt, nu ophævet til landsplandirektiv, vil modtage et påbud i
2013/2014.
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Da vandplanerne, med godkendelse af denne spildevandsplan, endnu ikke er vedtaget,
udsendes der først påbud til disse ejendomme, når de endelige vandplaner er godkendt.
Dette forventes at ske i 2014.

9.4.2 Påbud om forbedret rensning i det åbne land
På baggrund af registreringen af afløbsforholdene på de enkelte ejendomme vil Aabenraa
Kommune fastsætte, hvilke ejendomme, der skal påbydes en bedre rensning lokalt.
Påbud om forbedret rensning i fornødent omfang gennemføres i perioden frem til udgangen af 2015.
Procedure for påbud om forbedret rensning på egen grund er følgende.
•
•
•
•
•
•

Vurdering af behov for forbedret rensning ud fra BBR (Bygnings- og Boligregistret) og
eksisterende registre og kortlægning.
Evt. besøg for afklaring af afløbsforholdene.
Varsling om forbedret rensning i fornødent omfang.
Påbud om forbedret rensning i fornødent omfang. Herunder tilbud om eventuelt kontraktligt medlemskab af Arwos.
Etablering af forbedret rensning enten som et fortsat privat anlæg eller som et offentligt anlæg indenfor Arwos forsyningsområde.
Godkendelse af etableret anlæg.

Det forventes, at der samlet skal gives op til ca. 250 påbud om forbedret privat rensning,
hvoraf de ca. 200 er beliggende områderne udpeget i de gamle regionplaner, mens de
sidste ca. 50 er beliggende i de nye områder fra vandplanerne.

9.4.3

Kloakering af ejendomme i det åbne land

Aabenraa Kommune vil kloakere fritliggende ejendomme i det åbne land i det omfang,
det er miljømæssigt og økonomisk fordelagtigt, om end det forventes, at omfanget af
denne kloakering vil være meget begrænset, og der planlægges i denne spildevandsplan
ikke, at kloakkere andet end ejedomme som er beliggende tæt på eksisterende forsyningsledninger.
Ejendommene spildevandskloakeres som udgangspunkt, og skal så fortsat selv håndtere
regnvand på egen grund mod en reduktion i tilslutningsbidraget.

9.5 Tømningsordning
For at sikre en årlig tømning og en miljømæssig forsvarlig håndtering af slammet fra
bundfældningstanken har Aabenraa Kommune vedtaget en tømningsordning, der er obligatorisk for samtlige ejere af ejendomme, der har spildevandsanlæg med tilhørende
bundfældningstank (også kaldet septiktank eller trix-tank).
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Aabenraa Kommune er myndighed, og Arwos varetager driften og administrationen af
tømningsordningen og har i den forbindelse ansat en entreprenør til det praktiske arbejde med tømning af tankene.
Som administrationsgrundlag er vedtaget et tømningsregulativ, der omfatter alle nuværende og fremtidige ejendomme, der har/vil få en bundfældningstank. Regulativet udarbejdes af Arwos hjemmeside www.arwos.dk.
Alle oplysninger vedrørende bundfældningstanke i Aabenraa Kommune er samlet i en database, hvori samtlige data om den enkelte tank med tilhørende tømninger opbevares.
Aabenraa Kommune, Arwos og entreprenør har adgang til databasen og på sigt er det
hensigten, at borgeren skal have mulighed for at få adgang hertil. Arwos driver tømningsordningen.
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I forbindelse med hver tømning skriver tømningsentreprenøren på tømmesedlen, hvis der
er noget galt med bundfældningstanken. Kommunen forventer, at grundejeren følger op
på de notater/anvisninger/henstillinger, der fremgår af denne seddel. I forbindelse med
den efterfølgende tømning vil entreprenøren følge op, og det vil blive noteret, hvis manglerne/skaderne ikke er udbedret.
Hvis ikke tanken bliver tømt årligt, og hvis ikke skaderne m.v. er udbedret, følges de almindelige regler om håndhævelse af loven, som i sidste ende kan føre til politianmeldelse
og straffesag.

9.6 Udledning af overfladevand fra ejendomme i det åbne land
Udledning af overfladevand fra f.eks. landbrugsejendomme vil i Aabenraa Kommune blive
håndteret på nedenstående måde. Generelt skal der altid ansøges om udledning af overfladevand.
• Regnbetingede udledninger skal begrænses, så de ikke er til hinder for opfyldelse af
målsætningerne for vandløb og søer.
• Regnbetingede udledninger til vandløb skal begrænses, så de ikke giver anledning til
hydraulisk belastning, som nødvendiggør regulering af vandløbet. Nye eller forøgede udledninger større end 1-2 l/s/ha tillades ikke uden dokumentation for, at de ikke forårsager hydraulisk belastning, som nødvendiggør en regulering.
• Udledninger til dræn kræver normalt en forsinkelse på 1 l/s/ha (naturlig afstrømning),
men kan øges hvis der er dokumentation for, at der er den nødvendige kapacitet i drænsystemet, og at andre lodsejere ikke får gener.
• Al ny og forøget udledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås.
• Alle nye udledninger eller forøgelser af eksisterende udledninger til vandløb skal reduceres til naturlig afstrømning svarende til 1-2 l/s/ha. Det accepteres dog, at udledninger
ikke drosles længere ned end til 3 - 5 l/s.
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• Evt. bassiner skal dimensioneres, så de ikke overbelastes hyppigere end hvert 5. år.
Dette kan dog fraviges i tilfælde af meget små arealer, eller hvis ansøger kan dokumentere, at udledningen ikke giver anledning til hydrauliske problemer, herunder oversvømmelser langs vandløbene, hyppigere end hvert 5. år. Særligt sårbare recipienter kan
skærpe kravet til overbelastningshyppighed og udledningsvandføring.
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10. Planlagte projekter og tids- og investeringsplan
10.1 Planlagte projekter
I nærværende kapitel er beskrevet den overordnede planlægning af kloakprojekterne i
Aabenraa Kommune. Her beskrives og prioriteres de miljøforbedrende og sanerende projekter, der skal gennemføres i perioden 2014-2017.
I de kommende år rettes indsatsen mod at afhjælpe nogle af de gener, som de regnbetingede udledninger, spildevand fra åben land og renseanlæg påfører vandløb og søer,
herunder at efterleve de krav som er angivet i Vandplanerne. På baggrund ovenstående
indsatser er udvalgt en række miljøforbedrende projekter.
Dertil er der på overordnet niveau angivet de projekter, som skal gennemføres indenfor
den generelle sanering af kloaksystemet i Aabenraa Kommune.
Sammenlagt er der således opstillet en række projekter, som hver for sig bidrager til at
opfylde Aabenraa Kommunes og Arwos’ målsætninger.
Nedenstående afsnit indeholder de projekter, der foreligger i planperioden.
De projekter, der er vigtigst for målopfyldelse i recipienterne, nødvendigt forsyningsteknisk og lignende, er vist i nedenstående tabel.
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Der vil kunne ske løbende omprioriteringer i projekterne. Det vil blandt andet kunne ske
på grund af akutte driftsproblemer, den kommende renoveringsplan, nye oplysninger om
miljøtilstanden eller på grund af saneringer, som gennemføres i forbindelse med andre
store anlægs- eller renoveringsarbejder, som for eksempel el-, vand- og fjernvarmeprojekter.
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projekter i perioden
2014-2017

Separering af Kliplev

Separering af Bovrup

Separering af Bjerndrup

Separering af Fårhus og
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Effekt på
Vandløb

Søer

Fjord/
hav

Grundvand

Målbar
effekt i
recipienten

Bemærkning

Badesikkerhed

Forsyningssikkerhed

X

X

X

Ja

Mindre vand til
Stenneskær
Renseanlæg

X

X

X

Ja

Mindre vand til
Stenneskær
Renseanlæg

X

X

X

Ja

Mindre vand til
Stenneskær
Renseanlæg

X

Ja

Tilslutning af
ejendommene

X

X

Nedlæggelse af
Genner Renseanlæg.

X

X

Mindre område i
Felsted By og
mindre vand til
Stenneskær.

X

Spildevand indpumpes til Stegholt Renseanlæg

X

Vejbæk
Separering af Genner

Separering af Felsted

Nedlæggelse af

X

X

X

X

Hovslund Renseanlæg
X

Nedlæggelse af Øster

Spildevand indpumpes til Stegholt Renseanlæg

Løgum Renseanlæg
Nedlæggelse af Genner

X

X

X

X

Spildevand indpumpes til Brøde
Renseanlæg

X

X

X

Kun spildevand

X

X

X

Kun spildevand

X

X

X

Kun spildevand

X

X

X

Kun spildevand

X

X

X

Kun spildevand

X

X

X

Kun spildevand

X

X

I perioden 20142017

Renseanlæg
Kloakering af Søst
Kloakering af Nørre Ønlev
Kloakering af Bjolderup
Kloakering af Fodgerup
Kloakering af Klovtoft
Kloakering af områder
ved Lundsbjerg og Hjordkær
Overordnede hydrauliske

X

X

X

X

X

modeller
I 2014

Overordnet saneringsplan
X

Undersøgelse af udløbs-

X

I 2014
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ledningen fra Stegholt
Indsats i det åbne land

X

X

X

X

X

X

Håndtering af ca.
250 ejendomme
inden 2016

Tabel 10.1 Planlagte projekter i planperioden 2014-2017

10.2 Tids- og investeringsplan
Gennemførelsen af de planlagte kloakeringer og miljøforbedrende tiltag i spildevandsplanen medfører en række anlægstiltag og investeringer som angivet i tids- og investeringsplanen nedenfor. Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen angivne aktivi-

Rev. 0

Side 51 af 83

teter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning. Prioriteringen justeres løbende, således at nye, aktuelle eller relevante aktiviteter til ethvert tidspunkt enten
kan fremskyndes eller påbegyndes uden videre hensyntagen til den i denne spildevandsplan anførte prioritering.
Det angivne budget er baseret på overslag ud fra aktuel viden om projekterne. Budgetterne vil årligt blive justeret, og udarbejdelse af den overordnede saneringsplan forventes at kunne ændre prioriteringen af projekterne, således at nye, aktuelle eller relevante
aktiviteter til ethvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes uden videre
hensyntagen til den i denne spildevandsplan anførte prioritering.
Specielt ved større investeringer kan en egentlig prissættelse først ske i projekteringsfasen. Alle angivne priser er i mio. kr. (ekskl. moms) i 2014 priser.
Budgetår
[beløb mio. kr.]

Beskrivelse
2014

2015

2016

2017

Samlet

Separeringsprojekter

13,5

12,5

12,5

12,5

51

Landsbykloakering

9,6

6,5

3

3

22,1

Ledningsrenovering

16

19

22

22

79

Spildevandsplanstiltag i det åbne land

1

1

1

1

4

27,9

29

29,5

29,5

115,9

68

68

68

68

272

Øvrige tiltag, pumpestationer, renseanlæg, miljøindsatser osv.
Sum

Tabel 10.2 Tids- og investeringsplan for planperioden 2014-2017

Det afsatte beløb til opfyldelse af krav jf. spildevandsplanens tiltag dækker over miljømæssige tiltag, som hovedsagelig omfatter kloakering i det åbne land og separeringer og
nedlæggelser af renseanlæg.
Det afsatte beløb til det åbne land dækker over forventede udgifter til etablering af offentlige renseforanstaltninger, hvor lodsejer i forbindelse med påbud om forbedret rensning ønsker medlemskab af Arwos.
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I tabel 10.2 er der også afsat midler til flere andre projekter, bl.a. planlægning og undersøgelser.
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11. Administrative forhold
Formålet med beskrivelsen af det vigtigste administrative grundlag er at opnå en ensartet sagsbehandling og besvare ofte stillede spørgsmål ved at:
•
•
•
•

at beskrive grundlaget for kommunens og Arwos sagsbehandling.
at definere snitfladen mellem kommune og Arwos indenfor en række områder.
at udstikke nogle generelle retningslinjer/vilkår for tilslutning til offentlig kloak.
at udstikke nogle generelle retningslinjer/vilkår for tilladelser til bortskaffelse af
spildevand udenfor kloakopland.

11.1 Definitioner
11.1.1 Spildevandstyper og drænvand
Spildevand, der tilledes kloaksystemet, omfatter både forurenet spildevand, der føres til
renseanlæg og ikke-forurenet regnvand/overfladevand, der ledes via regnvandssystemet
til recipient (jorden og vandløb, fjorde, søer og havet).
Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder og bebyggelse i øvrigt. Spildevand omfatter således eksempelvis husspildevand, processpildevand (fra virksomheder), filterskyllevand, m.v. Tag- og overfladevand er i lovens forstand også defineret som spildevand, men benævnes i denne plan som tag- og overfladevand.
Vand fra befæstede arealer kan enten afledes til spildevandssystemet eller til regnvandssystemet, afhængigt af, hvor forurenet vandet er. Ved befæstede arealer forstås arealer
som veje, fortove og parkeringsarealer. De befæstede arealer samt tagarealer, grusarealer m.v. og det vand, der afledes herfra benævnes tag- og overfladevand fra helt eller
delvist befæstede arealer.
Overfladevand fra vaskepladser, oplagspladser samt perkolat fra lossepladser har typisk
et indhold af forurenende stoffer, der medfører, at det skal håndteres efter retningslinjer
gældende for spildevand og skal tilledes renseanlæg.
Vand fra omfangsdræn ved kloakerede bygninger betragtes som tag- og overfladevand
og skal som udgangspunkt tilføres regnvandsledningen. Tilslutningen af omfangsdræn
skal altid godkendes af Aabenraa Kommune.
Drænvand fra kirkegårde betragtes almindeligvis som spildevand, og skal tilføres spildevandsledningen. Andre typer drænvand som eks. markdræn, dræn fra fodboldbaner og
andre grønne arealer, grundvandssænkende dræn m.v. betragtes hverken som spildevand eller tag- og overfladevand, men som drænledninger (vandløb).
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Drænledninger er private anlæg, og det er altid grundejer, der skal vedligeholde disse
(der kan eventuelt foreligge en partsfordeling, der definerer udgiftsfordelingen mellem
private lodsejere). Dræn, der går henover 3. parts ejendom, skal håndteres via vandløbslovgivningen.

11.1.2 Kloakeringsformer
Spildevandsanlæg, der opsamler og afleder spildevandet og overfladevandet, kan være
udført som et fællekloakeret spildevandsanlæg eller som et separatkloakeret spildevandsanlæg.
Fælleskloakerede områder: I disse områder er der kun én kloakledning, der modtager
både overfladevand og spildevand. Her vil der kun være én stikledning ind til den enkelte
ejendom. Der udføres ikke nye byggemodninger efter dette kloakeringsprincip.
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Separatkloakerede områder: I de separatkloakerede områder vil der være to kloakledninger. Én til spildevand og én til overfladevand. I disse områder vil der være to stikledninger ind til den enkelte ejendom, og man vil være forpligtet til at aflede spildevand
og overfladevand fra egen matrikel til de respektive stikledninger. Grundejer er ansvarlig
for, at tilslutningen er sket til de korrekte stikledninger.
Spildevandskloakerede områder: Disse områder bygger på separeringsprincippet,
men Arwos har i disse områder kun etableret én spildevandsledning. Bortskaffelsen af
overfladevandet fra området skal ske ved privat foranstaltning enten ved nedsivning eller
ved udledning til recipient. Nedsivning og udledning kræver særskilt tilladelse.

11.2 Administration af ejendomme i det åbne land under påbudsfasen
De ejendomme med direkte udledning, og hvis renseløsning ikke opfylder rensekravet og
samtidig ikke er udpeget til kloakering, vil modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning.
Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne, skal dette påbud varsles i henhold til
miljøbeskyttelsesloven. Først herefter meddeles det egentlige påbud om forbedret rensning.
I forbindelse med udstedelse af påbud, skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed for
kontraktligt medlemskab af Arwos. Aabenraa Kommune orienterer grundejeren om,
hvordan Arwos vil sikre, at rensekravet bliver opfyldt, hvis grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Arwos.
Ved et påbud om forbedret spildevandsrensning står det ejeren frit at vælge enten selv
at udføre et anlæg, der kan opfylde de stillede krav, eller at benytte sig af tilbuddet om
kontraktligt medlemskab af Arwos. Vælges et kontraktligt medlemskab af Arwos, overtager Arwos ansvaret for forsvarlig rensning af spildevandet fra ejendommen.
Tilbuddet kan kun gives til helårsboliger (herunder landbrugsejendomme), hvorfra der
alene afledes husspildevand, men ikke til sommerhuse og erhvervsejendomme. Helårsboliger med fællesprivate spildevandsanlæg kan ikke modtage tilbuddet.
Det er ikke afgørende for et påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af
den konkrete recipient er lille eller stor, idet ingen ejendom har ret til at forurene.
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Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret via konkrete målinger eller analyser. Dokumentationskravene for
påbud opfyldes gennem de tidligere amters regionplanlægning (og herefter Vandplanen),
samt Aabenraa Kommunes kortlægning af spildevandsudledningerne i området.
I planperioden vil Aabenraa Kommune foretage en registrering af nuværende afløbsforhold. I forbindelse med registreringen af afløbsforholdene må det forventes, at der observeres miljømæssigt uforsvarlige anlæg, som f.eks. anlæg med udledning på jordoverfladen, nyanlæg uden tilladelse, anlæg der bevirker uhygiejniske forhold eller anlæg som
er registret med ikke godkendt nedsivning (kode 30 i BBR) og som alligevel udleder spildevand eller nedsiver indenfor beskyttelseszone for drikkevandsindvinding.
Aabenraa Kommune vil reducere andelen af miljømæssigt uforsvarlige anlæg gennem tilsynsbesøg og ved efterfølgende påbud i nødvendigt omfang. På baggrund af registreringen af afløbsforholdene på de enkelte ejendomme fastlægger Aabenraa Kommune, hvilke
ejendomme, der skal påbydes en bedre rensning lokalt.
Ovenstående omfatter kun ejendomme indenfor de udpegede renseklasseoplande, der
ikke planlægges kloakeret, og hvor Aabenraa Kommune vurderer, at de nuværende afløbsforhold ikke overholder rensekrav for renseklasseoplandene. Renseklasseoplandene
kan ses på tegning 3.00 samt i kapitel 9.
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Tømningsordningen i kommunen har vist, at over halvdelen af de ca. 3500 ejendomme,
der får tømt deres bundfældningstanke, har meget små tankstørrelser, og som ligger
langt fra nuværende standarder. Det kan her komme på tale at påbyde nye tanke eller
flere årlige tømninger.

11.3 Offentlig og privat kloak
Det er Aabenraa Kommunes forsyningsselskab, Arwos, der ejer, driver og vedligeholder
spildevandsanlæg som renseanlæg, kloakledninger, bygværker, bassiner, udløb m.m.
Det er vejejer (kommunen eller staten), der ejer, driver og vedligeholder vejbrønde med
stik, idet disse kun anvendes til afvanding af offentlige veje. Såfremt der er tale om private fællesveje er det de pågældende grundejere/grundejerforeninger, der ejer, driver og
vedligeholder vejbrønde med stik, idet disse kun anvendes til afvanding af den private
fællesvej.
Renseanlæg i det åbne land, der via kontraktligt medlemskab etableres, drives og vedligeholdes af Arwos er privatejet. Det er ligeledes grundejeren, der afholder udgifter til
vand og el.
Alle øvrige kloakanlæg er private, herunder stikledninger eller renseforanstaltninger på
privat grund. I tilfælde af, at flere matrikler har fælles brug af ét kloakanlæg, betegnes
dette som et andet fælles spildevandsanlæg - hvilket kræver etablering af et privat spildevandslaug.

11.3.1 Afgrænsning mellem Arwos’ og grundejerens kloak
Indenfor kloakeret opland er det som udgangspunkt den matrikulære grundgrænse til
ejendommen, der er snitflade mellem Arwos’ stikledning og det private ledningsanlæg.
Stikledninger, der forbinder den enkelte ejendom til hovedkloakken, er opdelt i en privat
del og i Arwos del. Fra skel og ind til selve huset er ledningen privat, og det er grundejeren, der har ansvaret for drift og vedligehold. Ledningen, der går fra skel og ud til hovedkloakken ejes af Arwos, som har ansvar for drift og vedligehold af denne del af stikledningen.
Ved et fælles spildevandsanlæg ligger snitfladen ved områdeafgrænsningen (den yderste
matrikulære grænse) til det fællesprivate kloakerede område.
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Indenfor et i Spildevandsplanen fastlagt kloakopland er Arwos forpligtet til etablering,
drift og vedligeholdelse af kloakanlægget frem til den private grundgrænse, mens grundejeren på privat areal er forpligtet til for egen regning at bekoste udførelse, drift og vedligeholdelse af eget kloakanlæg.
Arwos etablerer en skelbrønd til spildevand og stikledning til regnvand i områder, der er
separatkloakeret. I områder der er spildevandskloakeret etableres kun én skelbrønd. Hvis
grundejeren ønsker flere brønde eller flere stikledninger til grunden, er det for ejerens
egen regning.
Efter etableringen af skelbrønden påhviler den fremtidige drift og vedligeholdelse af skelbrønde grundejeren.
Selvom det i lovgivningen er defineret, hvornår et kloakanlæg anses som Arwos’ kloak,
og hvornår det er anden kloak (jf. ovenstående), er der alligevel risiko for fejltagelser og
mistolkninger af regelsættet. Nedenstående figur viser en række eksempler.
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11.4 Offentligt spildevandsanlæg på privat grund
I forbindelse med kloakering i det åbne land samt ved udvidelser og ændringer af kloakoplande kan det i et vist omfang blive nødvendigt at etablere ledningsanlæg (pumpestationer, kloakledninger m.m.) på private arealer.
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Der skal normalt ikke afgives areal til ledningsanlæg, men Arwos’ kloakledninger på privat ejendom skal sikres ved en tinglyst servitut (rådighedsindskrænkning) på de enkelte
matrikler. Derimod skal man forvente, at der skal afgives areal til anlæg af større pumpestationer (Arwos køber arealet til spildevandsanlægget).
Grundejere, der berøres af ovennævnte, og som pålægges servitut, kontaktes skriftligt
under detailprojekteringen. Det søges i videst muligt omfang at indgå frivillige aftaler
mellem de berørte grundejere og Arwos. Såfremt en sådan ikke kan opnås, kan Byrådet i
henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 58 erhverve retten ved ekspropriation. Forud for en
beslutning om ekspropriation afholdes en såkaldt åstedsforretning, hvortil grundejeren
indkaldes med 4 ugers varsel. Efter at åstedsforretningen er foretaget, har grundejeren 3
uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger.
Herefter træffer Byrådet ekspropriationsbeslutningen, som sendes til de berørte grundejere. Efter modtagelse af ekspropriationsbeslutningen har grundejeren 4 uger til at klage skriftligt jf. kapitel 11 i Miljøbeskyttelsesloven. Hvis der klages, skal kommunen videresende denne til Miljøklagenævnet sammen med øvrigt materiale i sagen. Miljøklage-
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nævnet kan ændre ekspropriationsbeslutningen. Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes
med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Når der foreligger en frivillig aftale, eller når der er foretaget ekspropriation, skal der
tinglyses en deklaration på ejendommen. Deklarationen skal beskrive den erhvervelse af
ejendomsret til arealer, begrænsning i brugsret og/eller rådighedsindskrænkning, der er
opnået med aftalen eller ekspropriationen. Dette kan eks. være et deklarationsbælte omkring ledninger, et areal omkring et regnvandsbassin m.v. Her kan stilles krav om, at der
ikke må bygges, beplantes eller i øvrigt iværksættes noget, der kan være til hinder for
adgangen til spildevandsanlægget eller være til skade for anlægget og dets beståen.
Det anlæg, der skal eksproprieres til, skal fremgå af spildevandsplanen. I spildevandsplanens kortmateriale er angivet mulige placeringer af regnvandsbassiner m.v. Da projekteringer og planlægninger ikke er påbegyndt, er placeringerne heller ikke endelige.
Ejendomme, der er beliggende i umiddelbar nærhed af eks. planlagte regnvandsbassiner,
må således påregne at kunne få pålagt servitut, rådighedsindskrænkelse m.v. Grundejeren vil blive kontaktet ved projektopstart.

11.5 Vejafvanding
Indenfor kloakopland
I forbindelse med etablering af veje i byområder indenfor kloakoplande etableres normalt
en vejafvanding, der tilsluttes kloakken. Afvandingen består af vejbrønde med tilhørende
stikledninger til hovedkloakken. Vejafvandingen er en del af vejanlægget, hvorfor drift og
vedligeholdelse af afvandingsanlægget påhviler vejejer (kommune/stat ved offentlige veje eller de vedligeholdelsespligtige af den private fællesvej). Hovedkloakken tilhører Arwos uanset om der er tale om en offentlig vej eller en privat fællesvej.
For at sikre, at bundfældet materiale i vejbrønde ikke transporteres videre til hovedkloak
og til recipient bør vejbrønde oprenses mindst 1 gang om året. Det er staten/kommunen,
der er ansvarlig for oprensning af vejbrønde på offentlige veje og de vedligeholdelsespligtige af de private fællesveje, der er ansvarlig for oprensning af vejbrønde på de private fællesveje.
Det bundfældede materiale fra vejbrøndene skal bortskaffes i henhold til kommunens anvisninger.
Udenfor kloakopland
For offentlige veje fremgår det af vejloven, at vejbestyrelserne afholder de udgifter, der
er forbundet med arbejder vedrørende de offentlige veje medmindre andet fremgår af
andre bestemmelser. Denne bestemmelse omfatter alt vejudstyr, herunder vejafvanding.
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Kommunerne skal således efter vejlovgivningen kun afholde udgifter til afvanding af deres egne offentlige veje, men skal ikke som vejmyndighed for de private fællesveje afholde udgifter til vejafvanding af de private.
Kommunen fordeler udgifterne til det nødvendige arbejde vedrørende istandsættelse eller
vedligeholdelse af private fællesveje på landet mellem de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen, medmindre der foreligger en særlig aftale om fordelingen.
Der er ikke til disse veje knyttet noget udtrykkeligt krav om, at de skal være forsynet
med afløb. Vejafvanding af disse veje kan derfor kun kræves, hvis den er nødvendig for
at holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.
Det er ejerne af de ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej i by eller bymæssigt område, der skal holde vejen i en god og forsvarlig stand under hensyn til færdslens
art og omfang. Vejen skal forsynes med forsvarligt afløb.
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Bortskaffelse af vejvand udenfor kloakopland ved eks. udledning til recipient kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28.

11.6 Tilslutning til spildevandsanlægget
11.6.1 Tilslutningspligt og ret
Efter Miljøbeskyttelseslovens § 32 fastlægger Byrådet i Spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et spildevandsanlæg.
Ejere af fast ejendom indenfor kloakopland er i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28
forpligtet til at tilslutte sig et spildevandsanlæg, når tilslutningsmuligheden foreligger. Tilslutningspligten er gældende fra det tidspunkt, hvor Arwos har ført stikledning frem til
skellet for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et andet fælles spildevandsanlæg.
Når en ejendom er beliggende indenfor en godkendt spildevandsplans kloakopland, har
ejeren også en ret til at blive tilkoblet Arwos’ spildevandsanlæg og få ført et stik frem til
skellet.

11.6.2 Tidspunkt for tilslutning og manglende tilslutning
Eksisterende ejendomme, der ligger i et fremtidigt bolig- eller erhvervsområde, vil som
udgangspunkt blive tilsluttet i forbindelse med byggemodningen af området. Grundejere
vil i god tid forinden skriftligt blive orienteret om den planlagte kloakering.
Ejendommene er i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28 forpligtede til at blive tilsluttet, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Eksisterende ejendomme, der skal tilsluttes, vil blive meddelt en frist for tilslutning.
For ejendomme med nyere private anlæg, der pålægges kloakering, gives som udgangspunkt en frist for tilslutning på optil 10 år fra det tidspunkt, hvor tilladelse til deres eksisterende godkendte anlæg er meddelt.

11.6.3 Fejlkoblinger
Når Arwos laver TV-inspektion og/eller renoverer spildevandsledninger eller regnvandsledninger konstateres det lejlighedsvist, at spildevandsstikledninger fra enkelte ejendomme er tilkoblet hovedregnvandsledningen, og/eller at regnvandsstikledningen er tilkoblet hovedspildevandsledningen.
Fejltilslutningen medfører, at urenset spildevand afledes via regnvandssystemet til vandløb og omvendt, at regnvand overbelaster spildevandssystemet. Det er derfor nødvendigt, at der foretages en ændring af den fejlagtige tilslutning.
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Der er her tale om en ulovlig aktivitet og Aabenraa Kommune vil i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 69 indskærpe overfor den til enhver tid værende grundejer, at forholdene skal forbedres, og at spildevand og regnvand skal afledes til de korrekte stikledninger.
Dokumentation for lovliggørelsen af kloaksystemet skal fremsendes til Aabenraa Kommune i form af et kortbilag, der viser den nye tilslutning, samt en underskrevet færdigmelding fra en autoriseret kloakmester.
Drænvand, der fejlagtigt er tilsluttet kloakken, er det ejers ansvar at få frakoblet. Endvidere er det ejeren, der skal afholde udgifterne hertil.
Afhængig af den konkrete sag vil kommunen meddele grundejer, at drænvand skal frakobles.
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11.6.4 Afledningsforhold
Indenfor et i spildevandsplanens fastlagt kloakopland er det Arwos, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren
på egen grund er forpligtet til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af
ledninger.
Praksis er, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation
(spildevandet skal kunne løbe selv), og at det som et led i forsyningspligten er Arwos,
der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit
spildevand fra stueplan ved gravitation.
Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for at lede spildevandet fra kælderplan,
f.eks. en pumpe eller en kontraventil for at forhindre tilbagestuvning, påhviler udgifter og
ansvar alene grundejeren.
Det gælder dog også, at ved separering af fælleskloak skal Arwos modtage kældervand,
såfremt grundejeren tidligere har kunnet dette.

11.6.5 Tilslutning af ejendomme udenfor planlagt kloakopland
Ønskes tilslutning af en ejendom, der er beliggende udenfor kloakopland, kan ejeren forespørge hos kommunen, om der er mulighed for tilslutning. Kommunens endelige vurdering vil alene kunne foretages på baggrund af en skriftlig ansøgning.
Såfremt kommunen vurderer, at en udvidelse af kloakoplandet/kloakering af ejendommen er teknisk og økonomisk forsvarlig, skal der som udgangspunkt udarbejdes et tillæg
til den kommunale spildevandsplan, hvorefter det juridiske grundlag for at blive tilsluttet
kloak er på plads, og ejer af ejendommen har de rettigheder og forpligtelser, der følger
af dette.
Da vedtagelsen af en spildevandsplan ofte er en længerevarende proces, vil man betragte en skriftlig aftale som det juridiske grundlag og i forbindelse med den førstkommende
ændring af spildevandsplanen, enten i form af et tillæg eller en egentlig revision af planen, vil ejendommen optages som kloakeret.
Ved vurderingen af, hvorvidt en udvidelse af kloakoplandet/tilslutning af en ejendom kan
ske på teknisk og økonomisk forsvarlig vis lægger kommunen/Arwos følgende kriterier til
grund:
Muligheden for at koble andre ejendomme på/udvide kloakoplandet yderligere. Det vil
formindske anlægsudgifterne pr. ejendom.
•
•
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•

Den miljømæssige gevinst ved tilslutningen (sårbarheden af området)
Kapacitetsmæssige/driftsmæssige forhold i kloakledningen ved tilslutning af ejendommen
Vurdering af de økonomiske konsekvenser af tilslutningen (vurderes ud fra en beregning).

Ud fra ovenstående kriterier vil der i de følgende eksempler være de største muligheder
for, at ejendommen kan tilbydes kloakering:
Miljømæssige hensyn:
•
•
•

Ejendomme, som ligger i områder med renseklasser og højt målsatte vandløb,
Ejendomme, der ligger i oplandet til badevandsområder/fjorde, der er påvirket af
spildevandsudledning,
Ejendomme, hvor nedsivning ikke er velegnet p.g.a. jordbundsforhold og højt
grundvandsspejl, OSD-områder, indvindingsopland, boringer eller andet.
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Økonomiske og tekniske hensyn:
•
•
•

Ejendomme, der ligger ved en trykledning/transportledning, eller hvor der er
planlagt en transportledning,
Ejendomme, der ligger i umiddelbar nærhed af eksisterende kloakoplande,
Ejendomme, der ligger i et tæt bebygget område.

Aabenraa Kommune træffer den endelige beslutning omkring muligheden for kloakering
efter samråd med Arwos.

11.7 Hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen
I henhold til MBL § 32, stk 1 og spv. Bekg. § 11 kan en ejendom/virksomhed, der er tilsluttet offentlig kloak, få ophævet sin tilslutningsret og –pligt helt eller delvist og efterfølgende udtræde helt eller delvist af det offentlige kloakfællesskab, hvis en række forudsætninger er opfyldt:
•
•
•
•
•
•

Der skal være enighed mellem kommunen og grundejeren/virksomheden.
Der skal kunne opnås en alternativ tilladelse til bortskaffelse af spildevandet.
Den alternative bortskaffelse må ikke give anledning til en forringelse af miljøet
eller naturen.
Arwos’ samlede økonomi må ikke forringes væsentligt.
Arwos skal fortsat kunne fungere teknisk forsvarligt.
Forhold vedrørende eventuel økonomisk kompensation skal være aftalt mellem
grundejeren og Arwos.

Der er ikke i denne spildevandsplan udpeget områder, hvor der kan ske en udtræden af
kloakfællesskabet. Ved en senere revision af spildevandsplanen, eller ved tillæg til spildevandsplanen, kan der eventuelt medtages områder, hvor det vil være en gevinst, at
der sker en udtræden for tag- og overfladevand.
Lokal afledning af overfladevand kan ofte være en fordel i fælleskloakerede oplande, da
den hydrauliske belastning af ledningsnet og renseanlæg hermed reduceres under nedbør.
I visse tilfælde kan det dog også have en positiv effekt at åbne op for lokal afledning/nedsivning i separerede oplande, hvis ejendomme herefter bortskaffer overfladevandet lokalt på egen grund. Dette er tilfældet, hvis der er tale om oplande, hvor der tilledes mere overfladevand end ledningsnettet er dimensioneret for, eller der ikke er tilstrækkelig bassinvolumen.
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Man skal i forbindelse med valg af den alternative bortskaffelse eks. nedsivning på egen
grund, være meget opmærksom på, at det kan bevirke en øget grundvandsstigning i området, der med tiden kan vise sig at give anledning til gener i forhold til bygninger og forsumpning generelt. Det er kommunens ansvar at sikre sig, at dette er belyst i forbindelse
med, at områderne delvist udtræder.
Hvis det i spildevandsplanen er angivet, at hele oplande kan/bør udtræde for tag- og
overfladevand og grundejere fremover skal stå for bortskaffelsen af overfladevandet, vil
grundejer få op til 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. Det er Arwos, der skal træffe beslutning om eventuel tilbagebetaling.
Hvor det planlægges at separere spildevandet i eksisterende fælleskloakerede områder
vil det blive vurderet om den eksisterende kloak kan bibeholdes, såfremt et større antal
af de tilsluttede ejendomme delvist udtræder af kloakfællesskabet med hensyn til regnvand.
En sådan beslutning fordrer naturligvis, at den eksisterende kloakledning har en god tilstand, og at den ikke står foran en nødvendig udskiftning. Det er Arwos, der gennemfører vurderingen.
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11.7.1 Genanvendelse af tagvand til havevanding
Opsamling af tagvand fra huse i samletanke til almindelige havevanding kræver efter
spildevandsbekendtgørelsens § 40 ikke tilladelse, såfremt samletanken ikke er nedgravet. Nedgraves samletanken til tag- og overfladevandet skal der ansøges om tilladelse
hertil hos Aabenraa Kommune.
Dette gælder dog ikke mindre beholdere til opsamling af tagvand til almindelig havevandingsbrug i forbindelse med et almindeligt parcelhus, hvor beholderen er ren og ikke afgiver forurenende stoffer til omgivelserne. Dette betragtes som et bagatelagtigt forhold.
Det skal bemærkes, at opsamlingen og indretningen skal sikres mod overløb og overfladisk afstrømning, der kan være til gene for naboerne. Samletanken skal have overløb til
enten regnvandskloak eller til faskine. Faskinen skal der søges godkendelse til hos kommunen.
Opsamling og anvendelse af tagvand for en enkelt bolig kræver ikke tilladelse til udtræden og kræver ikke ændring af spildevandsplanen, da det betragtes som et ”mindre betydende forhold”.
Hvis virksomheder ønsker at opsamle regnvandet fra tagarealer, skal det angives i Spildevandsplanen – og der skal tillige søges om tilladelse til udsprøjtning efter Spildevandsbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven i forhold til eventuelle forurenende stoffer.

11.7.2 Genanvendelse af tagvand til husholdning
Hvis tagvandet skal bruges til tøjvask eller toiletskyllevand skal det meddeles Arwos, idet
der så skal betales vandafledningsbidrag af det vand, der tilledes kloakken. Der skal opsættes måler for vandforbrug i overensstemmelse med Arwos’ retningslinjer herfor.
Arwos skal forinden anlægget tages i brug syne installationerne for at sikre, at der ikke
kan ske tilbageløb til vandforsyningen.
For nye og eksisterende enfamiliehuse skal kommunen ikke foretage en byggeteknisk
sagsbehandling (BR 2008) fra 1. jan. 2009. Det er ejeren/ansøger, som indestår for, at
bygningsreglementets krav og gældende forskrifter overholdes. Regnvandsanlæg skal
udføres efter de samme regler, som gælder for afløbsinstallationer og for vandinstallationer. Afløbsinstallationerne i jord må kun udføres af autoriserede kloakmestre, og afløbsinstallationerne i bygning samt vandinstallationerne må kun udføres af autoriserede kloak- og VVS-mestre. Vandinstallationer skal udføres i overensstemmelse med DS 439,
Norm for vandinstallationer og afløbsinstallationer reguleres gennem DS 432, Norm for
afløbsinstallationer.
Etageboliger og erhverv skal altid indhente byggetilladelse til installation af et regnvandsanlæg.
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Ved etablering af anlæg til genanvendelse af regnvand opsamlet fra tage skal der ikke
gives tilladelse til samletanken, hvis regnvandet opsamles i et produkt, der opfylder bygningsreglementet og hvis regnvandet opsamles og genanvendes i overensstemmelse
med de regler, der er fastsat i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Der henvises i øvrigt til Rørcenteranvisning 003, 2000 vedrørende ”Brug af regnvand til
WC-skyl og vaskemaskiner i boliger”.

11.8 Private spildevandsanlæg indenfor kloakopland
Inden for kloakoplandet kan nogle områder have status som private fællesanlæg. Her
ejer, driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab et spildevandsanlæg, der efterfølgende er tilsluttet Arwos’ spildevandsanlæg. Fælles private anlæg betjener flere selvstændige ejendomme.
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Her skal grundejerne have oprettet et spildevandslaug, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligehold. Laugets vedtægter skal sendes til Byrådet og vil blive en del af
anlæggets tilslutningstilladelse. Vedtægterne skal endvidere tinglyses på de enkelte
ejendomme.
Storparceller: Områder med mange adresser på samme matrikel benævnes stormatrikler eller storparceller. Andelsboliger er et typisk eksempel på en storparcel. Kloakanlægget (hovedledninger, brønde, stikledninger mv.) på storparcellerne er private og varetages typisk via en ejerforening.
På kortbilagene er kloakeringsformen angivet med samme signatur som for de øvrige
kloakerede områder. Dette skyldes, at selvom der er flere adresser på storparceller, er
det stadig kun en enkelt matrikel, der har afledning af spildevand til forsyningens kloaksystem. Der er således tale om private ledninger på matriklen svarende til en almindelige
enkeltejendom, og derfor er storparcellen ikke markeret som et fællesprivat spildevandsanlæg.

11.9 Betalingsvedtægten
De økonomiske forhold administreres af Arwos, og administrationsgrundlaget er den af
Arwos fastsatte og af Byrådet godkendte kloakbetalingsvedtægt.
Den gældende betalingsvedtægt kan ses på Arwos’ hjemmeside, www.Arwos.dk.
Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold Bekendtgørelse af Lov om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskab m.v. Vedtægten er gældende for ejendomme, der er tilsluttet Forsyningens kloaksystem eller på anden måde er tilknyttet kloakforsyningen.
Betalingsvedtægten har til formål at angive betalingsreglerne for opkrævning af de forskellige bidrag til finansiering af etablering, drift og vedligeholdelse af Forsyningens spildevandsanlæg.

11.10

Nykloakering

Al nykloakering i forbindelse med byggemodningsområder sker som udgangspunkt efter
separatkloakerings- el. spildevandskloakeringsprincippet.
Såfremt det er økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt, kan tag- og overfladevand bortskaffes lokalt af grundejeren selv f.eks. ved nedsivning på egen grund eller ved udledning til nærmeste recipient. Dette kræver, at oplandet i spildevandsplanen er udlagt til
spildevandskloak med lokal nedsivning af tag- og overfladevand. Se endvidere afsnit
6.12.
Kloakering af enkeltliggende ejendomme vil ske som spildevandskloak, idet det ikke vurderes, at være økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt også at fremføre en ledning til
tilkobling af overfladevandet.
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Al ny kloak skal dimensioneres således, det lever op til Aabenraa Kommunes serviceniveau.
Når udarbejdelsen af en ny lokalplan starter op, vil Aabenraa Kommune foretage en indledende vurdering af, om området er velegnet til nedsivning af tag- og overfladevand.
Vurderingen foretages ud fra eksisterende data om jordbundstype og dybden til det øverste grundvandsmagasin i området.
Såfremt disse data viser, at der er grundlag for nedsivning af tag- og overfladevand, skal
der foretages en fysisk registrering af jordbundsforholdene og en pejling af grundvandsstanden i området.
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Såfremt kloakeringsprincippet skal ændres til spildevandskloakering med lokal nedsivning
af overfaldevand skal der udarbejdes et tillæg til Spildevandsplanen, hvor kloakeringsprincippet ændres fra separatkloakering til spildevandskloakering.

11.10.1

Private byggemodninger

Ved private byggemodninger skal det inden byggemodningsopstart, afklares om spildevandsanlægget ønskes overtaget af Arwos efter endt byggemodning, eller om anlægget
skal forblive et privat fælles anlæg.
Ønskes anlægget overtaget af Arwos, skal der inden projektering tages kontakt til Arwos
for afklaring af materialetyper, dimensioneringskrav mv. og der skal etableres stikledning
til hver matrikel. Endvidere skal det lægges fast, hvordan afregningen for overtagelsen
skal ske.
Ønskes anlægget ikke overtaget af Arwos, etablerer Arwos én stikledning til området som
områdets spildevandsanlæg tilsluttes. Drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget
indenfor det private område er Arwos uvedkommende, og det er påkrævet, at der udarbejdes konkrette bestemmelser/vedtægter.

11.11

Separering af fælleskloak

Separering af fælleskloak vil ske ved, at Arwos fører separatkloak (to ledninger) frem til
den enkelte ejendom, hvorefter grundejeren er forpligtet til at separere på egen grund,
inden for et af kommunen fastsat tidspunkt. Fristen for separering på egen grund er som
udgangspunkt fastsat til senest ½ år efter, at der er ført separatkloak frem til grundgrænsen. Afgørelsen om separering kan ikke påklages.
Såfremt grundejer har behov for at ændre på kloakforholdene på egen grund forinden
området separatkloakeres anbefales det, at separere på egen grund, så grundejer er forberedt på de fremtidige krav.
Der er i Spildevandsplanen ikke udpeget områder, hvor der skal ske en separering af fælleskloak ved at området udlægges til lokal nedsivning, men det vil løbende vurderes, om
der vil være områder, hvor nedsivning af overfladevandet vil være den bedste løsning.
Såfremt en separering skal foregå ved lokal nedsivning, skal grundejeren separere overfladevandet fra ved nedsivning på egen grund. Der vil i disse tilfælde ikke blive ført regnvandsstik ind til den enkelte ejendom. Forinden et område udlægges til lokal nedsivning
af overfladevand skal det undersøges, om der er gunstige forhold for nedsivning i området. Der skal endvidere være enighed mellem kommunen og grundejeren om, at grundejerne fremover selv skal stå for bortskaffelsen af overfladevandet og dermed delvis udtræde af kloakforsyningen. Se endvidere afsnittet ”hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen”.
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11.11.1

Forløb af separeringsprojekt

Arwos vil i forbindelse med de enkelte projekter orientere de berørte grundejere nærmere om, hvad grundejerne skal gøre og tidspunktet herfor. Ved større separeringsprojekter vil Arwos sammen med Aabenraa Kommune afholde informationsmøder, hvor
de enkelte projekter præsenteres.
Grundejerne gøres opmærksom på, at de inden ½ år efter, at der er ført separatkloak
frem til grundgrænsen, skal have separeret på egen grund, og at der til kommunen skal
fremsendes en færdigmelding med tilhørende kortbilag fra autoriseret kloakmester. Der
opfordres til, at grundejerne separerer på egen grund med det samme.
Hvis en grundejer ønsker at nedsive uforurenet tag- og overfladevand i faskine, skal der
ansøges herom hos Aabenraa Kommune. Såfremt det ikke medfører problemer i forhold
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til eksempelvis overfladevandsafstrømning og grundvandsstand, kan det forventes, at
separeringen kan ske ved hel eller delvis nedsivning i faskiner på egen grund, hvis det af
en eller anden grund passer bedre med afløbsledningerne på egen grund. Det bliver ikke
betragtet som udtræden af kloak, og der ydes ikke økonomisk kompensation.
Når projektet er gennemført fremsender Arwos til kommunen en liste med de ejendomme, som de på sluttidspunktet er bekendt med har separeret på egen grund. Kommunen
vil til de resterende påbyde ejerne af disse ejendomme, at der skal ske separering. I påbuddet gives en frist på 6 mdr. til at få gennemført separeringen.

11.12

Tilslutningstilladelser til forsyningens spildevandsanlæg

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28 meddeler Byrådet tilladelse til tilslutning af
spildevand til Arwos’ og andre spildevandsanlæg.
Alle ejendomme beliggende i et kloakopland er forpligtiget til at aflede spildevandet til
kloaknettet. For nogle virksomheder og typer af ejendomme med særlige spildevandsforhold kan det være nødvendigt med en egentlig tilladelse med vilkår.
Processpildevand kræver en spildevandstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 3
med mindre Kommunen vurderer, at mængde og sammensætning af spildevandet er af
en sådan karakter, at det ikke er nødvendigt med en særskilt tilladelse. Almindeligt sanitært spildevand kan uden videre afledes direkte til kloaksystemet.
Ved meddelelse af tilslutningstilladelser for processpildevand skal en række forhold tages
i betragtning. Tilladelser meddeles med baggrund i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006
om ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”. Derudover tages en
række andre forhold i betragtning:
•

•
•
•
•
•
•
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•

I hvilken udstrækning anvendes BAT (Best Available Tecnology) i virksomhedens
produktion, så mængden af spildevand mindskes, og belastningen generelt nedbringes?
Hvordan påvirker egenskaber, typer og mængder af stoffer og organisk materiale
i virksomhedens spildevand renseanlægget?
Der må ikke ske en forceret nedslidning af eller opstå kapacitets- eller driftsproblemer på spildevandsanlægget.
Indeholder spildevandet miljøfremmede stoffer som kan være problematiske for
recipientens opnåelse/opretholdelse af god kemisk tilstand?
Anvendes der stoffer i produktionen, som gennem substitution kan erstattes med
mindre problematiske stoffer?
Kan der etableres forrensning på virksomheden, som kan reducere belastningen
allerede ved kilden?
Tilledningen af spildevandet må ikke være til hinder for, at slam kan bringes ud på
landbrugsjord.
Renseanlæggets udlederkrav skal kunne overholdes, og det skal vurderes, om det
er nødvendigt med supplerende krav som følge af tilslutningen.

På mindre virksomheder kan reguleringen være mere simpel. Det drejer sig f.eks. om
virksomheder som autoværksteder, slagtere, pizzeriaer og lignende. Her er kravet ofte,
at spildevandet skal passere en egnet olie- eller fedtudskiller, og vilkår rettes herefter
imod tømning og vedligehold af anlægget.
Fastsættelse af kravene sker i individuelle tilladelser på baggrund af en afvejning af
ovenstående i forhold til forureneren-betaler-princippet.
Vilkårene kan både omfatte krav om forrensning, substitution og egenkontrol, ud over de
egentlige krav til kvaliteten af spildevandet.
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Tilslutningstilladelser kan til enhver tid revideres, såfremt det måtte findes hensigtsmæssigt i forhold til driften af Arwos og det pågældende renseanlægs udledningstilladelse.
Det kan eks. være i forbindelse med skærpede udlederkrav til renseanlægget.
Endvidere kan tilslutningstilladelsen ændres iht. Miljøbeskyttelseslovens § 30, såfremt
tilledningen ikke sker miljømæssigt forsvarligt.

11.13

Tilsyn

Der føres tilsyn med virksomhedens spildevandsforhold i forbindelse med det ordinære
virksomhedstilsyn. Tilsynsfrekvensen afhænger af virksomhedens type. Frekvenserne
svinger mellem 1 gang årligt og 1 gang hvert 4. år. I forbindelse med det ordinære virksomhedstilsyn vurderes de fysiske forhold på virksomheden og evt. kontrolmålinger/beregninger gennemgås. Derudover kontrolleres egenkontrolmålinger i overensstemmelse med de vilkår, som er fastsat i virksomhedens spildevandstilladelse.

11.14

Driftsproblemer i kloakken

11.14.1

Risiko for kælderoversvømmelser

I de senere år er der konstateret flere ekstreme regnhændelser. Derfor vil der fremover
være større risiko for overbelastning af de eksisterende kloakker og med kælderoversvømmelser til følge. Dertil kommer, at der med tiden er sket en noget større befæstelse
af kloakoplandet end man oprindeligt har anvendt som dimensioneringsgrundlag for kloakken. Der vil alene som følge af de større arealer blive afledt mere regn til regnvandssystemet end tidligere.
Dette er således årsagen til, at man ændrer på dimensioneringsgrundlaget fremadrettet,
således at de nye kloaksystemer bliver dimensioneret under hensyntagen til disse klimaforandringer.
For så vidt angår det eksisterende kloaksystem vil Arwos foretage beregninger og kortlægninger, der skal afgøre, hvor der er/kan være problemer af hydraulisk karakter. I disse områder vil man vurdere muligheden for yderligere separering, udtagning af tagvand
til nedsivning og etablering af regnvandsbassiner, således at regnvandet tilbageholdes
længere opstrøms i systemet.
Arwos’ forsyningspligt er afgrænset til at sikre, at grundejeren kan aflede sit spildevand
fra stueplan ved gravitation. Grundejeren skal således selv foranstalte sikring af afløb fra
en eventuel kælder.
Grundejeren kan som hovedregel sikre sin ejendom mod kælder-oversvømmelse via kloakanlægget ved at installere en højvandslukke eller pumpe på afløbet fra kælderen. Installationen skal udføres af en autoriseret VVS- eller kloakmester.
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11.14.2

Rotter

Rotter kan ødelægge afløbssystemerne og bringer ofte smitte med sig. Aabenraa Kommune udliciterede i 2008 rottebekæmpelsen til et privat rottebekæmpelsesfirma.
Arwos fører en aktiv rottebekæmpelse i Arwos’ kloaksystemer i form af renovering og
mobile rottespærrer.
På privat ejendom er det grundejers ansvar at sørge for, at kloaknettet er intakt, således
at rotterne holdes ude af huset. Grundejere, der konstaterer eller har mistanke om, at
der er rotter på privat ejendom, skal hurtigst muligt anmelde det via kommunens hjemmeside. Eventuelle skader, mangler og fejl, der konstateres på egen grund, skal udbedres af ejeren for egen regning. Kommunen kan påbyde lodsejere at foretage oprydning,
reparation m.v.
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Nærmere information om rottebekæmpelse kan fås på kommunens hjemmeside
www.Aabenraa.dk samt på Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk.
Rottebekæmpelse betales via ejendomsskattebilletten.

11.14.3

Indsivning, private brønde

Indsivning af regnvand til spildevandssystemet kan i nogle tilfælde tilskrives overfladeafstrømning af regnvand gennem kloakdæksler til private spildevandsbrønde eller via
dæksler, der er taget af.
Det er grundejernes ansvar at sikre, at der ikke kan ske indsivning eller tilstrømning af
overfladevand til private spildevandsbrønde beliggende på eget (privat) areal. Grundejerne skal sørge for, at spildevandsbrønde ikke er placeret i lavninger, samt at dækselkoten på brøndene er i niveau med, eller så vidt muligt højere end det omkringliggende
terræn.

11.14.4

Forbrugerens/grundejerens/vejejeres pligter

Der påhviler forbrugere/grundejere/de vedligeholdelsespligtige vejejere, herunder såvel
private som offentlige, en række opgaver og pligter i forhold til brugen og driften af egne
installationer:
•

•
•
•
•
•
•

11.15

Selv lade autoriseret kloakmester foretage separatkloakering af intern kloak
og sikre arbejdet afsluttet i overensstemmelse med givne tidsfrister og den
øvrige kommunikation med myndighed og Arwos.
Vedligeholde installationer på egen grund og sikre, at de er lovlige.
Sikre tætte ledninger på egen grund.
Sikre forsvarlig afledning af spildevand til offentlig kloak fra lavere niveauer
end stuegulvsniveau og sikre mod tilbageløb fra kloaksystemet under skybrud.
Overholde tinglyste servitutter og i øvrigt undgå at etablere bygninger m.v.
oven på stikledninger på privat grund. Undgå at tildække skelbrønde.
Ansvarlig for, at der ikke findes rotter på egen grund og i egen kloak. Forebygge mod rottegener ved at afbryde/fjerne ubenyttede kloakledninger.
I forbindelse med den obligatoriske tømningsordning, at følge de anvisninger/henstillinger, der fremgår af de tømmesedler, som vedlægges i forbindelse
med tømningen af bundfældningstanken.

Retningslinjer for olieudskiller

Olieudskillere tilbageholder olie, benzin og andre stoffer, der er lettere end vand. På den
måde forhindres det, at olien eller benzinen forårsager problemer med renseprocesserne
på renseanlægget eller kommer ud i naturen via afløb fra regnvandssystemet.
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Der skal sandfang og olieudskiller på alle udledninger, hvor der kan forekomme olie- og
benzinrester. Det inkluderer også afløb fra arealer, hvor der kan forekomme olie- eller
benzinspild eller generelt være olie- og benzinrester i spildevandet, såsom vaskepladser
og vaskehaller.
Det er vigtigt, at olieudskilleren har den rigtige størrelse, hvis den skal virke efter hensigten. Derfor skal dimensioneringsberegning indsendes til godkendelse hos Aabenraa
Kommune, via ”Ansøgning om etablering af olieudskilleranlæg”, som findes på
www.aabenraa.dk inden udskilleranlægget etableres.
Aabenraa Kommune afgør, hvornår olieudskiller er nødvendig.
Som udgangspunkt kan det forventes, at der vil blive stillet krav om, at der skal etableres olieudskiller på:

Rev. 0
•

•

•

Side 68 af 83
P-arealer større end 1.000 m2 eller med plads til mere end 30 biler. Hvis der er
bassin med dykket afløb, skal der som udgangspunkt ikke etableres olieudskiller
medmindre, der er tale om en stor parkeringsplads (større end 50 biler).
Direkte udledninger fra større og/eller trafikerede veje og andre trafikerede befæstede arealer. Hvis afledningen sker gennem bassin med dykket afløb, skal der
som udgangspunkt ikke etableres olieudskiller.
Øvrige arealer, hvor der vurderes at være risiko for væsentlige olie- eller benzinspild, eksempelvis kørearealer på virksomheder.

Olieudskiller, der skal anvendes i forbindelse med separate regnvandssystemer, skal være klasse 1 udskillere med omløb. Olieudskilleren skal dimensioneres for en dimensionsgivende regnhændelse på 140 l/s/ha.
Olieudskillere, der skal anvendes i forbindelse med tilslutning til spildevandssystemet,
skal som udgangspunkt være klasse 1 udskillere, men der kan i særlige tilfælde meddeles tilladelse til etablering af klasse 2 udskillere.
Olieudskiller etableres/drives af grundejer, vejejer eller Arwos og placeres på egen matrikel. Placeres den på den anden matrikel skal det tinglyses for ejerens regning.
Sandfang og olieudskillere skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Såvel
sandfang og olieudskiller skal af ejeren/brugeren være omfattet af en tømningsordning
og skal kontrolleres og tømmes efter kommunens regulativ.
Slammet i sandfang og olie- og benzinresterne betragtes som farligt affald og skal bortskaffes derefter.
Dimensionering af olieudskillere skal ske i henhold til gældende retningslinjer beskrevet i
Dansk Standard, “Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2”, DS/EN
858-2:2003 (1. udgave).

11.16

Retningslinjer for fedtudskiller

Spildevand, som indeholder fedt, giver problemer i kloaksystemet, fordi fedtet størkner i
kloakledningerne, tilstopper dem og forringer renseanlæggets drift. Fedtholdigt spildevand skal derfor ledes igennem et slamfang og en fedtudskiller, inden det ledes videre til
spildevandskloakken.
Som udgangspunkt kan det forventes, at der vil blive stillet krav om fedtudskiller
på afløb fra virksomheder, hvor der under normal drift kan forekomme fedt i afløbsvandet, og hvor der er risiko for spild af fedt og olie (vegetabilsk el. animalsk), f.eks. restauranter, pizzeriaer, grillbarer, slagtere, institutionskøkkener og lign.
Der skal som udgangspunkt altid etableres et slamfang før fedtudskilleren.
Vær opmærksom på, at
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•

Det er vigtigt, at fedtudskilleren har den rigtige størrelse, hvis den skal virke efter
hensigten. Derfor skal dimensioneringsberegning indsendes til godkendelse hos
Aabenraa Kommune, inden udskilleranlægget etableres. Dette gælder også, hvis
udskilleren etableres inden døre.

Når fedtudskillere og slamfang skal etableres, renoveres eller flyttes, skal arbejdet udføres af autoriserede kloakmester. Færdigmelding af arbejdet til kommunen foretages af
kloakmester.
Ved etablering af en fedtudskiller i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, ombygning eller andre forandringer herunder ændringer af byggeriets anvendelse, kræves også en byggetilladelse.
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Slamfang og fedtudskillere skal tømmes og kontrolleres iht. forskrifterne
i kommunens regulativ for erhvervsaffald. Affaldet bortskaffes til godkendt modtager.

Der henvises i øvrigt til kommunens vejledning for krav til dimensionering, drift, etablering og vedligehold af fedtudskillere ” Ansøgning om etablering af fedtudskiller”.

11.17

Retningslinjer for nedsivning af regnvand

Aabenraa Kommune betragter nedsivning af uforurenet overfladevand fra mindre tagarealer som miljømæssigt uproblematisk. Aabenraa Kommune har derfor valgt, at der ikke
er behov for at ansøge om nedsivning af overfaldevand fra tagarealer mindre end 200
m2. Det forudsættes at nedenstående retningslinjer overholdes.

11.17.1

Nedsivning af potentielt olieholdigt overfladevand

Kommunen meddeler som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning af potentielt olieholdigt overfladevand, eks. overfladevand fra veje, parkeringsarealer, jernbaner, vaskepladser og tilsvarende arealer med risiko for oliepåvirkning eller anden lignende forurening.
Er der ikke mulighed for anden bortskaffelse end nedsivning, skal det ske via jordoverfladen, hvor der er ilt tilgængeligt, således at olieprodukter kan omsættes/nedbrydes, inden
det når grundvandet. Dette kan ske ved etablering af p-pladser med græsarmeringssten,
veje med afvanding til åbne vejgrøfter m.v. En anden mulighed er, hvor der kan være
problemer med udledning til recipient, at nedsive via en beplantet sivesø. Tilladelse hertil
meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven § 19.

11.17.2

Retningslinjer for etablering af faskiner

Uforurenet overfladevand fra tage og øvrige befæstede arealer som fortov, gangstier
m.v. kan uden videre ledes til faskiner.
Faskiner til nedsivning af uforurenet tag- og overfladevand indenfor og udenfor kloakopland kan etableres af grundejer selv.
Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for at få tilladelse til nedsivning af tagvand
fra kommunen, samt at anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har også
ansvaret for vedligeholdelse af faskinen.
Endvidere er det grundejerens ansvar, at afledningen af tag- og overfladevand ikke medfører overfladisk afstrømning til naboarealer eller medfører gener i øvrig, ej heller på egne bygninger.
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Anlægget skal ikke færdigmeldes af en autoriseret kloakmester, men er det i forbindelse
med et separeringsprojekt, skal selve frakoblingen fra kloaksystemet foretages af kloakmester. Tilkobles faskinen til regnvandsanlægget via f.eks. nødoverløb, skal det udføres
af autoriseret kloakmester.
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Figur 6.1 Faskiner med kassetter.

•
•
•

Der må til en faskine ikke ledes andet end tagvand og uforurenet overfladevand.
Dimensionering, placering og udførelse af faskinen skal sikre, at der ikke opstår
overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
Afstande til vandindvindingsanlæg, recipienter, beboelse og skel skal som udgangspunkt overholde kravene i tabel 11.1.

Der gøres opmærksom på, at afstandskrav til beboelse og skel er vejledende og må bero
på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Kommunen forholder sig i forbindelse med
ansøgningen til de aktuelle afstande.
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Lovgivningsmæssigt
krav, der kan dispenseres fra
Drikkevandsboring

25 m

Vandløb, søer, hav

25 m

Vejledende
krav iht. SBI
185 eller DS
440

Vejledende afstandskrav ved
minimal risiko*

Beboelseshus
med/uden kælder

5m

2 m*

Hus uden beboelse
med kælder

5m

2 m*

Hus uden beboelse
uden kælder

2m

1 m*

Skel

2m

0,5 – 1 m**

Tabel 11.1 Afstandskrav
* hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt eller hvis der på et eksisterende
hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt.
** hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget.
Faskiner skal etableres over grundvandsspejlet.
Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Sand og grus er meget velegnet. Morænejord
med ler kræver større faskiner. I meget tæt lerjord kan vandet ikke sive ud af faskinen.
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For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning, anbefales det, at der udføres en
infiltrationstest. Der henvises til Rørcenter-anvisning 009 fra Teknologisk Institut.

11.18

Spildevandstilladelser (udenfor kloakopland)

Tilladelse til udledning eller nedsivning fra spildevandsanlæg i det åbne land gives af Aabenraa Kommune ligesom det er kommunen, der er tilsynsmyndighed på disse anlæg.
Kommunen meddeler tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg, minibiologiske anlæg,
samletanke, beplantede filteranlæg, udledning til recipient, udsprøjtning på markarealer,
opsamling i gylletanke/ajlebeholdere m.v.
Der må til anlæg for husspildevand ikke tilledes processpildevand, herunder mælkerumsvand, vaskevand, overfladevand eller lignende spildevand, der ikke er sammenligneligt med husspildevand.

11.18.1

Retningslinjer for nedsivning af spildevand

Uddybende oplysninger om samt retningslinjer for etablering af nedsivningsanlæg findes
på kommunens hjemmeside. www.aabenraa.dk -> Borger -> Natur -> Miljø -> Miljø -> Spildevand
Aabenraa Kommune har følgende retningslinjer for nedsivning af husspildevand og spildevand sammenligneligt med husspildevand. Vilkårene
•
•
•
•
•

•
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•

•

Der skal gennemføres forundersøgelser, der omfatter pejling af grundvandsstand
og undersøgelse af jordbundsforhold. Dette skal ske i henhold til det til enhver tid
gældende regelsæt herom.
I områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker skal bund af fordelerlag være mindst 2,5 m over højeste grundvandspejl.
I områder med almindelige eller ingen drikkevandsinteresser skal bund af fordelerlag være mindst 1 meter og helst 2,5 m over højeste grundvandsstand.
Der tillades ikke nedsivningsanlæg > 30 PE inden for OSD-områder og ej heller
indenfor almene vandværkers indvindingsoplande.
Afstanden mellem nedsivningsanlæg og drikkevandsboring til 1 husstand skal være mindst 300 meter og til markvandingsboring 150 m. Der kan dispenseres fra
afstandskravene, hvis de hydrogeologiske forhold taler for det. Det kræver, at
grundvandet strømmer i modsat retning væk fra nedsivningsanlægget, og at der
er en god beskyttelse af grundvandsmagasinet.
Afstanden til vandløb, søer eller havet skal være mindst 25 meter, hvis sagen skal
behandles efter reglerne om nedsivning. Hvis der er mindre end 25 m, skal der
meddeles en udledningstilladelse, og det skal i forbindelse hermed sandsynliggøres, at afledningen kan ske uden risiko for påvirkning af vandindvindingsanlæg
og/eller grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål. Anlægget må dog ikke etableres tættere på vandløb, dræn, sø, eller hav end 5 meter.
Det skal tilstræbes, at der er en afstand på 50 m til nærmeste andet nedsivningsanlæg for husspildevand, 20 m til andet nedsivningsanlæg for tag- og overfladevand og 10 m til anlæg for klorvand. Såfremt de vejledende afstandskrav ikke kan
overholdes, bør man placere anlægget så optimalt som muligt og undersøge om
anden spildevandsløsning er mulig.
Afstand til veje, bygninger og skel bør være mindst 5 meter.

11.18.2

Retningslinjer for nedsivning af spildevand fra spabade

Der skelnes mellem spabade, der tømmes efter brug (tømmespa) og større spabade
(standspa), der ikke tømmes hver gang.
•

Spabade, der er sammenlignelige med badekar i størrelse (150-250 l) og anvendelse, kan nedsives i et normalt nedsivningsanlæg sammen med det øvrige husspildevand (gældende for et parcelhus og sommerhus, der ikke anvendes til udlejning). I disse spabade bruges ikke jævnlig tilsætning af klor/brom tablet. Her
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forudsættes som udgangspunkt et nedsivningsanlæg på 30 m2 med en 2 m3 tank
til et hus på 5 PE.
Hvis spabadet er større end 250 l skal bundfældningstanken dimensioneres efter
den hydrauliske belastning og skal som minimum være 3 m3. Tilsvarende skal det
vurderes, om der er behov for at øge nedsivningsarealet. Alternativt skal det tilledes særskilt nedsivningsanlæg, se nedenfor.
Ved større spabade, hvor der sker klortilsætning og ved tømmespa i udlejningsejendomme (bliver kloret i forbindelse med hver tømning), skal vandet nedsives i
separat nedsivningsanlæg.
Der skal benyttes mindst 10 meter sivedræn, og afstand til nedsivningsanlæg for
husspildevand skal være mindst 10 m. Øvrige afstandskrav er gældende som ved
nedsivningsanlæg for husspildevand.
Bundfældningstanken for spabadet udformes som en 1 kammertank - fedtudskiller. Størrelsen afpasses efter den tilførte mængde. Tanken skal dog være mindst
1 m3.
Udledning af klorholdigt vand skal ske ved, at vandet selv skal løbe ud af spabadet, det må ikke pumpes ud.

Klorholdigt vand fra pools må ikke ledes til nedsivningsanlæg. Vandet skal i stedet udledes på jordoverfladen efter tilladelse fra Aabenraa Kommune, hvilket tidligst bør ske en
måned efter seneste tilsætning af klor.
Alternativt skal det ledes til Arwos’ spildevandssystem, efter tilladelse fra Aabenraa
Kommune.

11.18.3

Retningslinjer for etablering og tømning af samletank

Samletank anvendes typisk de steder, hvor andre anlæg ikke er mulige at etablere, eller
hvor der er tale om en lille spildevandsmængde.
Ansøgningsskema findes på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Ved tilladelser til etablering af samletanke vil følgende blive krævet:
•
•
•
•
•
•
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•

Samletanken skal være certificeret/godkendt til opbevaring af spildevand eller alternativt en beholder, der løbende kontrolleres for tæthed.
Afstande til veje og skel skal mindst være 2 m. Afstande til bygninger skal være
mindst 3 m (DS 415).
Afstanden fra samletanken til markvandingsboringer bør være mindst 15 m.
Afstanden fra samletanken til vandindvindingsanlæg, hvortil der er krav om drikkevandskvalitet som forsyner 1 ejendom bør være mindst 15 m.
Afstanden fra samletanken til vandindvindingsanlæg, hvortil der er krav om drikkevandskvalitet som forsyner mindre end 10 ejendomme bør være mindst 30 m.
Afstanden fra samletanken til vandindvindingsanlæg, hvortil der er krav om drikkevandskvalitet som forsyner mere end 10 ejendomme bør være mindst 50 m.
Tanken skal tømmes mindst 1 gang om året. Dokumentation for tømningen sendes til Aabenraa Kommune.

Etablering af ikke nedgravede samletanke til tag- og overfladevand kræver ikke tilladelse, men skal dog anmeldes til kommunen før de etableres. Nedgraves samletanken til
tag- og overfladevandet, skal der ansøges om tilladelse hertil hos Aabenraa Kommune.
Dette gælder dog ikke mindre beholdere til opsamling af tagvand til almindelig havevandingsbrug i forbindelse med et almindeligt parcelhus, hvor beholderen er ren og ikke afgiver forurenende stoffer til omgivelserne. Dette betragtes som et bagatelagtigt forhold.
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11.18.4

Udsprøjtning af vaskevand på jordoverfladen

Kommunalbestyrelsen kan efter indhentet tilladelse ved Sundhedsstyrelsen og kredsdyrlægen meddele tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til udledning eller udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen.
De typer af spildevand, der typisk kan komme på tale om at udsprede på landbrugsjord,
brakmarker m.v. er vaskevand fra vaskepladser på landbrug, maskinstationer, gartnerier
og skovbrug. Disse virksomheder er oftest beliggende udenfor det offentlige kloaknet.
Fælles for virksomhedstyperne er, at de i forbindelse med deres aktivitet har behov for
en vaskeplads til afvaskning af maskiner. Vaskepladserne bliver typisk etableret udendørs.
En vaskeplads skal befæstes, så der ikke kan ske nedsivning i jorden eller afstrømning til
de omkringliggende arealer. Befæstelsen skal derfor være udført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale. Oftest vil den bestå af et betondække. Befæstningen
skal kunne modstå påvirkninger fra køretøjer og redskaber.
Vand, der afledes fra vaskepladsen, skal ledes til et sandfang. Sandfangets størrelse i liter skal dimensioneres efter SBI anvisning 185 for afløbsinstallationer. Et sandfang med
vandlukke vil på grund af det dykkede udløb også fungere som udskiller af stoffer som
benzin og olie, der er lettere end vand.
Sandfanget skal tømmes en gang årligt. Sandet skal bortskaffes som farligt affald i henhold til kommunens anvisninger.
Vaskevandet skal ledes til en godkendt opsamlingsbeholder eller alternativt en beholder,
der løbende kontrolleres for tæthed. Nedgravning af en ny beholder kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.
I tilladelsen vil det stilles som forudsætning, at der ikke sker påfyldning eller aftapning af
olier på vaskepladsen. Såfremt der eksempelvis anvendes rengøringsmidler eller andet
skal produktblade indsendes i forbindelse med ansøgning.
Mængden af opsamlet vaskevand vil afhænge af, om vaskepladsen er overdækket samt
dens størrelse og anvendelse. Det er nødvendigt for hvert enkelt anlæg at beregne den
forventede mængde vaskevand, der skal opsamles.
Ved meddelelse af tilladelsen skal det sikres, at udledningen eller udsprøjtningen ikke indebærer risiko for eller medfører:
•
•
•
•
•

forurening af grundvand,
forurening af overfladevand,
sundhedsfare for mennesker eller dyr,
gener for omboende eller
overfladeafstrømning til vandløb og grøfter
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For at undgå overfladeafstrømning til vandløb og grøfter må vaskevandet ikke udsprøjtes
på arealer, der skråner markant mod vandløb, søer, grøfter mv. og der må ikke udspredes tæt på recipient (som udgangspunkt skal der være min. 25 m til recipient). Endvidere vil der sættes afstandskrav til vandindvindingsanlæg.
Vaskevand kan udspredes på grønne ikke fortærbare afgrøder.
Øvrig lovgivning om vaskepladser findes i Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af
sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

11.19

Tilsyn med spildevandsanlæg

Aabenraa Kommune fører tilsyn med private spildevandsanlæg, regnvandsudledninger,
anlæg til enkeltejendomme, virksomheders tilslutning til Arwos’ kloak eller særskilt udledning/udsprøjtning/nedsivning af spildevand mv.
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Tilsynet foretages i forbindelse med eksempelvis tilladelser til ovennævnte.
Staten fører tilsyn med virksomheder, der har direkte udledning af spildevand i de tilfælde, hvor staten, ifølge Miljøbeskyttelsesloven, er tilsynsmyndighed for virksomheden,
f.eks. forsyningens renseanlæg. Det er dog Aabenraa Kommune, der har tilladelseskompetencen og skal meddele og revidere vilkårene i tilladelserne til forsyningens udledninger af spildevand og regnvand.

11.20
Ændring af afløbsforhold og belastning kan medføre krav
om forbedret spildevandsrensning
Ændringer af ejendommes afløbsforhold med afledning til et privat spildevandsanlæg for
husspildevand (f.eks. et nedsivningsanlæg), kan medføre en større belastning (herunder
øget hydraulisk belastning) på anlægget, f.eks. hvis en ejendom får et ekstra badeværelse eller udvider sengekapaciteten. Dette kan medføre, at ejendommen skal have et nyt
spildevandsanlæg og evt. en ny bundfældningstank. I dag skal bundfældningstankens
volumen være mindst 2 m3.
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Som følge heraf skal der søges om fornyet spildevandstilladelse hos Aabenraa Kommune.
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12. Miljøvurdering
Aabenraa Kommune har udarbejdet forslag til spildevandsplan 2014-2017.
Aabenraa Kommune har besluttet at planen skal miljøvurderes i henhold til Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer
og programmer (Lovbekendtgørelse nr.
939 af 3. jul 2013) med senere ændringer.
Beslutningen om miljøvurdering er truffet
uden forudgående screening, da planen er
tilvejebragt indenfor vandforvaltningen, og
fordi lovens væsentlighedskriterie anses
for opfyldt.
Selvom planens mange tiltag enkeltvis er
af begrænset omfang, er antallet af tiltag
og det berørte areal, så omfangsrigt, at
planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen er i øvrigt underlagt en række nationale og internationale mål udstukket via
den overordnede planlægning:
•
•

•
•

Lov bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013
§ 3 Når en myndighed i medfør af lovgivningen tilvejebringer følgende planer og programmer eller foretager ændringer deri, skal der udarbejdes en miljøvurdering, da disse planer og programmer antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet:
1) Planer og programmer, som tilvejebringes inden
for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri,
transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet
af bilag 3 og 4.
2) Andre planer og programmer, som kan påvirke et
udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.
3) Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheden vurderer kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Stk. 2. Hvis planer og programmer som nævnt i stk. 1,
nr. 1, fastlægger anvendelsen af mindre områder på
lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i
sådanne planer eller programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

International lovgivning: Vandrammedirektivet, Natura 2000 etc.
National lovgivning: Miljømålsloven, Naturbeskyttelsesloven (fredninger etc.).
Regionale planer: Vand- og Naturplaner (Recipientkvalitetsmålsætninger og drikkevandsforhold).
Kommuneplanen: Byudvikling

12.1 Planens indhold
Spildevandsplanen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Aabenraa Kommune. Spildevandsplanen belyser desuden de miljømæssige konsekvenser af
spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Arwos.
De overordnede målsætninger og tiltag er beskrevet herunder, men kan ses i sin helhed i
spildevandsplanen, som udelukkende er publiceret på internettet.
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Det er Aabenraa Kommunes overordnede mål med Spildevandsplanen at forbedre miljøkvaliteten for vandmiljøet.
Planens vigtigste tiltag er at fastlægge rammerne for en forbedret spildevandsrensning
ved et stort antal fritliggende ejendomme i ukloakerede områder, og nedbringe antallet
af mindre utidssvarende renseanlæg, så spildevandet kan blive renset mere effektivt på
større og nyere anlæg og påbegynde separatkloakeringen i flere mindre byer i kommunen.
Samtidigt tager planen hensyn til arbejdsmiljø og økonomi. Det sikres endvidere, at der
er præcise anvisninger for servicekravet til opstuvning og oversvømmelse i kloaksystemet.
Spildevandsplanens helt centrale fokus er at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne kan opfyldes.
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De kommende vandplaner har med udgangspunkt i de vandområder, som ikke overholder målsætningen, udpeget de oplande, hvor der skal ske en forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. Desuden har vandplanen udpeget 12 lokaliteter, hvor regnbetingede udledninger af spildevand fra kloakerede områder udgør et miljøproblem, og 1 renseanlæg forudsættes nedlagt/saneret.
Miljøvurderingen er lavet som et led i udarbejdelsen af spildevandsplanen. Det er et krav
for miljøvurderingen, at forslaget til spildevandsplanen skal vurderes i forhold til et 0alternativ, dvs. en situation hvor planforslaget ikke gennemføres samt i forhold til den
nuværende miljøstatus.
Miljøvurderingen belyser miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning,
menneskers sundhed, flora og fauna, jord, vand, grundvand, luft, klima, materielle goder, landskab, kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv.

12.2 Miljøvurdering
Ud over udpegningen af nye kloakoplande i henhold til kommuneplanens rammer, er det
spildevandsplanens helt centrale fokus, at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i recipienterne kan opfyldes, dette sker ved følgende tiltag:
•
•
•
•
•

Centralisering af spildevandsrensningen
Forbedret spildevandsrensning i det åbne land
Reduktion af udledning fra regnbetingede udledninger
Sanering og optimering af kloakanlæg
Separering af fælleskloak.

Planen omfatter nedlæggelsen af 3 renseanlæg i planperioden, og det er hensigten, at
yderligere 2 renseanlæg skal nedlægges i perioden frem til 2020.
I relation til spildevandsplanens tiltag er der udarbejdet et scopingskema, som angiver,
hvilke emner der vil blive behandlet i miljøvurderingen. Scopingskemaet er vedlagt som
bilag 4 til Spildevandsplanen.
Det skal bemærkes, at der ved scopingen er taget hensyn til, at arealer som udlægges til
nye kloakoplande alle udpeget i kommuneplanens rammer for fremtidig bebyggelse og
dermed omfattet af den dertil hørende miljøvurdering. Scopingskemaet vurderer således
ikke arealanvendelsen indvirkning på miljøet, men udelukkende den planlagte spildevandspåvirkning fra de udlagte arealer til vandmiljøet.
Scopingen har desuden forudsat, at der ved projektering af regnvandsbassiner og ledninger altid tages højde for, at områder med biologisk mangfoldighed, fauna og flora (§ 3 –
områder) ikke kan inddrages uden tilladelse og et eventuelt krav om udlægning af erstatningsareal.
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Yderligere gælder det, at den endelige udformning, og nøjagtige placering af bassiner og
ledningsanlæg, ikke fastlægges i spildevandsplanen, men først i projekteringsfasen. Det
er således først i projekteringsfasen at en eventuel påvirkning af beskyttede arealer behandles i henhold til anden lovgivning.
På de punkter hvor scopingen angiver ”ja -væsentlig påvirkning”, er emnet behandlet i
miljøvurderingen og vurderet i forhold til et 0-alternativet.
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12.3 Scenarier
Hvad er et 0-alternativ
Scenarie, hvor spildevandsplanens tiltag ikke gennemføres.
Dette er ikke nødvendigvis det samme som
bibeholdelse af status quo, men betyder en
fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden den foreslåede plan.

I henhold til lovgivningen skal spildevandsplanens tiltag som minimum vurderes i forhold til et 0-alternativ. Det vil sige den situation, hvor planen og programmet ikke
gennemføres.
Nedenfor er spildevandsplanens væsentligste tiltag og 0-alternativets tiltag forsøgt
sammenstillet.

For så vidt angår sammenligningens detaljeringsniveau, fremgår det af vejledningen til loven, at niveauet bør afpasses efter planen
eller programmets detaljeringsniveau. Det giver således ingen mening at gennemføre en
meget detaljeret miljøvurdering med præcise beregninger af de forventede påvirkninger,
hvis planen eller programmet kun fastlægger meget overordnede eller grove rammebetingelser for fremtidige projekter eller arealanvendelser.
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Det skal desuden anføres, at der i forbindelse med fastlæggelsen af den overordnede
renseanlægsstrategi har været vurderet et antal alternativer – primært ud fra en økonomisk og driftsmæssig synsvinkel.
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Element

Spildevandsplan
2014-2017

0-alternativ

Renseanlæg

Nedlæggelse af 3 renseanlæg
i planperioden, og etablering
af tilhørende transportanlæg.
Almindelig vedligeholdelse af
renseanlæggene indtil de
nedlægges.

Løbende almindeligt vedligehold samt større ombygning af
de nedslidte anlæg. Udledning
af renset spildevand fra 3 anlæg (Genner, Hovslund og
Øster Løgum) uden kvælstoffjernelse og uden krav til fosforfjernelse (MBN-anlæg: mekanisk-biologisk rensning med
nitrifikation).

Byudvikling

Etablering af nye kloakoplande i byområder (i henhold til
kommuneplanen).

Spildevandsplanen må ikke
stride mod Kommuneplanen,
der findes således ikke et 0alternativ.

Håndtering af og regnvand og kloakeringsform

Separering af fælleskloak,
med deraf følgende decentral
håndtering af regnvand (gerne med lokal nedsivning).

Fortsat afledning af overfladevand til renseanlæg og til
overløb fra eksisterende fællekloakerede områder.

Nye kloakoplande separateller spildevandskloakeres.

Nye kloakoplande separat- eller spildevandskloakeres.

Målopfyldelse ved udvalgte recipienter

Opfølgning på recipientpåvirkning ved udvalgte udløb.

Opfølgning på recipientpåvirkning ved udvalgte udløb.

Kloakering i det åbne
land

Kloakering af udvalgte samlede bebyggelser og fritliggende ejendomme langs afskærende ledninger.

Ingen kloakering i det åbne
land. Udelukkende individuelle
renseløsninger.

Påbud i det åbne land

Påbud om forbedret lokal
rensning (Regionplanens og
Vandplanens krav om forbedret rensning i det åbne land).

Spildevandsplanen må ikke
stride imod Regionplanen. Der
findes således ikke et 0alternativ.

12.4 Vurdering/scoping skema
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I henhold til loven skal miljøvurderingens detaljeringsniveau afpasses efter spildevandsplanens detaljeringsniveau. Spildevandsplanen er en sektorplan, som på overordnet niveau beskriver de kommende års tiltag indenfor spildevandshåndteringen. Planen angiver
de generelle rammer for anlægsprojekterne, mens den detaljerede beskrivelse af projekterne afventer skitseprojekteringen m.m.
Med basis i ovenstående har Aabenraa Kommune valgt at gennemføre miljøvurderingen
på overordnet niveau. Ved vurderingen er der anvendt en kvalitativ model udtrykt på en
skala fra ”++” (meget positiv effekt) til ”–” (negativ effekt), jf. følgende skematiske
oversigt.
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0alternativ

Spildevandsplan

Bemærkninger

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og
Habitatdirektivets Bilag IV

0

+

Ved centraliseringen af spildevandsrensningen fjernes
lokal udledning af renset spildevand til områderne.
Nye afskærende kloakanlæg
og udledninger fra centralrenseanlæg placeres uden for
Natura 2000 områder – og
uden at skade det internationale naturbeskyttelsesområde
samt bilag 4 arter.

Beskyttede og fredede
områder
(Naturbeskyttelsesloven)

0

+

Ved centraliseringen af spildevandsrensningen fjernes
lokal udledning af renset spildevand til områderne og
rensning foretages bedre på
de større anlæg.
Transportanlæg placeres så
vidt muligt uden for beskyttede og fredede områder.

Øvrige naturinteresser: Recipientkvalitet (Vandrammedirektiv og Regionplan/Vandplan)

+

++

Via tiltag i det åbne land, centralisering af renseanlæg og
tiltag ved udløb reduceres
forureningen af flere vandområder. Målsætningerne for recipienterne forventes hermed
forbedret.
Det vurderes at nedlæggelse
af de 3 små renseanlæg, vil
forbedre nærrecipienterne. Se
også under punktet: Jord,
vand og grundvand
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Befolkning, menneskers sundhed, luft og materielle goder
Støj

0

+/++

Ved centraliseringen nedlægges 3 renseanlæg i bynære
områder.

Lugt og emissioner

0

+

Ved centraliseringen samles
spildevandet på større renseanlæg. Dvs. evt. emissioner
fra 3 anlæg flyttes ud af bynært område.
Pumpestationer på nye transportledninger placeres under
størst mulig hensyntagen til
omgivelserne, herunder mindskelse af lugtgenere og støj.

Spredning af sygdomsfremkaldende bakterier

0

++

Badevandskvalitet

0

++

Centralisering af spildevandsrensningen vil medføre færre
udledningspunkter af renset
spildevand – og det vil endvi-
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Bemærkninger
dere være mere simpelt at
etablere videregående rensning over for bakterier på
større centrale renseanlæg
end de i den henseende mindre eksisterende renseanlæg.
Forbedret rensning af spildevands fra fritliggende ejendomme i det åbne land vil ligeledes bidrage til reduceret
mulighed for kontakt med
sygdomsfremkaldende bakterier. Der opsættes

Kemikalieforbrug

0

++

Centralisering af spildevandsrensningen medfører generelt
et mindre behov for kemikalier – blandt andet via muligheden for at anvende biologisk fosforfjernelse. Men også
spildevandets sammensætning gør rensning på centrale
renseanlæg mindre ”kemikaliekrævende” samlet set end
på de eksisterende renseanlæg.

Slamhåndtering

0

0

Der er ingen planlagte ændringer af slamhåndteringen
Spildevandsplan 2014-2017.

Jordbundsforhold

0

0

-

Jordforurening

0

+

Kloakfornyelsen vil reducere
eventuel udsivning fra kloaksystemet til jorden. Nærværende spildevandsplan kræver
at nye oplande etableres med
bassinanlæg.

Jord, vand og grundvand
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Slambehandling er uændret –
se under: Befolkning, menneskers sundhed, luft og materielle goder.
Grundvandsinteresser
Vandplan
Områder med særlig drikkevandsinteresse
Vandindvindingsopland

0/+

+

Nye kloakanlæg og renseløsninger i det åbne land placeres under hensyntagen til
grundvandsinteresser. Der
nedsives kun overfladevand i
nye kloakoplande, hvor det
kan forenes med grundvandsinteresserne.
Renseanlægget i Øster Løgum
som nedlægges nedsiver det
rensede spildevand.

Rev. 0
Miljøparametre

Side 81 af 83
0alternativ

Spildevandsplan

Bemærkninger
Evt. forhold hvor nedsivning i
områder hvor der indvindes
drikke vand

Vand, udledninger

+

++

Via tiltag i det åbne land, centralisering af renseanlæg og
tiltag ved udløb reduceres
forureningen af flere vandområder. Målsætningerne for recipienterne forventes hermed
forbedret.
Flytningen af udledning fra
renseanlæg resulterer i en
mindre vand- og stofudledning i den recipient, hvor udledningen ophører, men giver
en øget vand og stofudledning
til den recipient, hvortil det
større renseanlæg udleder.
Det vurderes at nedlæggelse
af de 3 små renseanlæg, vil
forbedre nær-vandområderne.

Klimatiske faktorer
Energiforbrug

0

+/++

Energiforbruget er – alt andet
lige – større ved rensning end
ved transport (pumpning) af
spildevandet. Derfor er centraliseringsløsningen mere
gunstig end 0-alternativet,
hvilket bliver endnu mere udtalt i tilfælde af behov for
transport af slam fra de anlæg
som ikke har selvstændig
slamafvanding.

Resultat fra miljøvurderingen. (++: meget positiv effekt, +: positiv effekt, 0: neutral og -: negativ effekt).

Ved gennemførelse af Spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune vil rensningen
af spildevand blive centraliseret på færre renseanlæg, spildevandsrensningen i det åbne
land forbedres, og der vil blive foretaget øget separatkloakering.
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Som følge af Spildevandsplanen vil flere vandløbsrecipienter i kommunen med større
sandsynlighed kunne opnå deres målsætning, idet renseanlæg, der udleder til vandløb
nedlægges samt der sker en forbedret spildevandshåndtering i det åbne land.
Der vil ske en reduktion i udledningen af organisk stof og næringsstoffer til kystområderne, dog vil udledningen til Aabenraa Fjord være marginalt øget, men dog udgøre en lille
andel af den samlede næringsstofbelastning til recipienten.
For det åbne land er der ifølge de gennemførte vurderinger overordnet set ikke nogen
stor forskel i de udledte stofmængder til vandmiljøet. Såvel ved 0-alternativet som ved
planforslaget opnås en markant forbedring i forhold til status.
Spildevandsplanen indebærer dog en højere reduktion af de udledte stofmængder, ligesom kloakeringen af et mindre antal ejendomme vil betyde en større sikkerhed for effektiv rensning af spildevandet.
Kloakeringerne i det åbne land er planlagt, hvor denne løsning vurderes at være en mere
attraktiv løsning målt på den langsigtede anlægs- og driftsøkonomi. Dette er set i forhold
til alternativet, der sandsynligvis fortrinsvist ville være minirenseanlæg i områderne, hvor
kloakeringerne er planlagt.
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Separeringerne af oplandsbyerne til primært Stenneskær Renseanlæg betyder at den hydrauliske belastning af renseanlægget mindskes herunder mindsket energi- og kemikalieforbrug. Desuden vil separeringen betyde, at mindre opspædet spildevand vil blive tilledt
vandområderne fra overløbsbygværkerne. Det har betydning for både nær- og fjern recipienterne.
Separering af Genner og Hovslund vil betyde, at den mængde spildevand, der pumpes til
henholdsvis Brøde Renseanlæg og Stegholt Renseanlæg, mindskes med et samlet mindre
energi- og kemikalieforbrug som resultat.
På baggrund af miljøvurderingen anbefales spildevandsplanen frem for 0-alternativet.

12.5 Afbødende foranstaltninger
Tiltagene i spildevandsplanen har som udgangspunkt alle en positiv indvirkning på en eller flere af de udvalgte miljøparametre. Dog kan spildevandsplanens projekter i en vis
grad indvirke negativt i selve udførelsesfasen – eller i en overgangsfase, hvor den endelige løsning er undervejs i implementeringen. Desuden pumpes der ved den valgte løsning i højre grad spildevand mellem bysamfundene.
Eventuelle negative indvirkninger søges generelt undgået, sekundært minimeret eller
kompenseret.

Nedlæggelse af renseanlæg
Hovslund Renseanlæg udleder kommunevandløb nr. 13, mens Genner Renseanlæg udleder til kommunevandløb nr. 25. Renseanlægget i Øster Løgum nedsiver spildevandet.
Udledningen fra begge renseanlæg (Hovslund og Genner) udgør ikke en andel af vandføringen, som vil have væsentlig indvirkning på vandmiljøet de 2 vandløb. Det forventes,
at den udpegede indsats nedstrøms Genner Renseanlæg vil blive håndteret med afskæring af Genner Renseanlæg til Brøde Renseanlæg.
Beskyttede eller fredede områder
Som udgangspunkt er det hensigten at søge at undgå at placere transportanlæggene i
disse områder. Hvorvidt dette er fuldt ud muligt, er p.t. ikke afklaret og fastlægges først
endeligt ved detailprojekteringen.
Hvis det ikke kan undgås at krydse beskyttede eller fredede områder, vil Aabenraa
Kommune i samarbejde med Arwos sikre, at der foretages så lidt indgriben i området
som muligt, samt at området reetableres efter aftale og anvisninger fra miljømyndighederne.
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Regnvandsbassiner og øvrige kloakanlæg og bygværker søges etableret udenfor beskyttede og fredede områder.
El- og kemikalieforbrug
Spildevandsplanens tiltag vil bevirke et samlet set mindre el-forbrug ved at de eksisterende renseanlæg erstattes af afskærende ledninger og et antal pumpestationer. Der
vælges pumper med en god udnyttelsesgrad og optimal energiøkonomi, og som er fleksible i de forskellige overgangsfaser mellem udførelsesetaperne. Det prioriteres at vælge
løsninger, hvor spildevandet pumpes mindst muligt.
Tilsvarende tilpasses el-forbrug, kemikalieforbrug m.v. på renseanlæggene i takt med,
dels at belastningen på det nye centralrenseanlæg gradvist øges, dels at de
eksisterende renseanlæg nedlægges. El-forbruget skal gennem energirigtige løsninger
minimeres.
Den kommende rensning af spildevandet fra Hovslund Renseanlæg og Øster Løgum Renseanlæg på Stegholt Renseanlæg betyder, at kemikalieforbrug til rensning af spildevand
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samlet vil falde, dette fald vil yderligere blive styrket af separeringsprojekterne, som løbende vil mindske tilledningen af overfladevand til renseanlæggene i Aabenraa Kommune.
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Overvågningsprogram
De væsentlige miljøpåvirkninger som Spildevandsplanens gennemførelse måtte have,
skal overvåges. De miljøpåvirkninger, som Spildevandsplanen vurderes at have på recipienternes miljøtilstand kan overvåges ved:
•

Fortsættelse af den detaljerede kortlægning af afløbsforhold i det åbne land, der
ligger til grund for krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

•

Løbende vurdering af miljøtilstanden i recipienterne ved at følge det allerede etablerede overvågningsprogram, såsom vandløbsbedømmelser, Sø-tilsyn og Natura
2000-overvågning.

•

Fortsætte etablering af SRO-systemer ved overløb, pumpestationer og bassiner og
andre steder, hvor overløb af opspædet spildevand til recipienter kan forekomme.
Ifølge det reviderede badevandsdirektiv (2006/7/EF), skal der iværksættes særlige foranstaltninger for at undgå eksponering af badende, særlige foranstaltninger
for at reducere forurening og særlige foranstaltninger til identifikation af forureningskilder. SRO-systemer vil kunne bidrage til at sikre, at der hurtigere kan
iværksættes afbødende foranstaltninger.

•

Følge implementerede rutiner i tømningsordningen, der skal sikre løbende overvågning af bundfældningstankenes funktion herunder tilstedeværelse af T-stykker
mv. samt en gennemgang af data fra den kommunale tømningsordning, hvori evt.
uhensigtsmæssige forhold evt. kan afhjælpes.

