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1
Sikker og effektiv
forsyning

9

Resume

Som konsekvens af den gældende Ejerpolitik er Skanderborg Forsyning optaget
af at udvikle en sikker og effektiv forsyning, som lever op til lokale miljømål, bidrager til den grønne omstilling og leverer en god og omkostningseffektiv service overfor forsyningens forbrugere. Den nationale rammestyring af Vandsektoren presser forsyningerne til en effektivisering på 2 % årligt på den almindelige
drift og til samtidig at gennemføre udbud og indkøb, som understøtter effektiviseringen på kort og langt sigt.

Strukturovervejelser

COWI har gennem flere år bistået Skanderborg Forsyning med rådgivning i forbindelse med strukturovervejelser om nedlæggelse af dyre, små renseanlæg til
fordel for samling af spildevandet til behandling på større og mere effektive renseanlæg.

Fem renseanlæg

Denne strukturanalyse omfatter analyse af spildevandet fra de fem renseanlæg i
Skanderborg Kommune, som udover Skanderborg centralrenseanlæg (SCR) er
renseanlæggene i Hørning, Skovby, Gl. Rye og Ry. Herudover indgår spildevandet fra Voerladegård, der p.t. sendes til rensning i Horsens Kommune.

Syv scenarier for en
renseanlægsstruktur

Syv scenarier for en renseanlægsstruktur er blevet identificeret og er efterfølgende analyseret i denne rapport; det nuværende Scenarie 0 (dvs. den eksisterende renseanlægsstruktur) samt seks alternative scenarier. Det er forventningen, at de samlede investeringer i ledningsanlæg, kapaciteter m.v. afholdes i
perioden 2021 til 2027. Skovby Renseanlæg er i alle scenarierne fastholdt som
selvstændigt renseanlæg, fordi omkostningerne ved at flytte spildevandet til
Skanderborg er for høje, og desuden er Skovby Renseanlæg et effektivt og relativt nyt renseanlæg. Scenarierne indeholder forskellige antagelser om spildevandet fra Ry og Gl. Rye, samt spildevandet fra Hørning. I nogle scenarier sendes
spildevandet til rensning i Aarhus, mens der i andre scenarier opereres med at
spildevandet renses enten på et opgraderet renseanlæg i Skanderborg eller et
nyt renseanlæg på en ny lokation. Sluttelig er der også analyseret på de scenarier, hvor al spildevandet sendes til Aarhus for rensning eller renses i Skanderborg og derefter ledes til Kattegat via en afskærende ledning for at aflaste Gudenåsystemet.

Konklusioner

Baseret på de udførte analyser og undersøgelser kan følgende konklusioner opsummeres:

›

Skanderborg Forsyning skal foretage store investeringer i de kommende år.

›

De samlede investeringer varierer meget scenarierne imellem. I 0-scenariet
er de samlede investeringer vurderet til 202 mio. kr. Det tal stiger til 327
mio. kr. i Scenarie 1 og yderligere til 362 mio. kr. i Scenarie 2. Scenarie 3
og Scenarie 4 koster hhv. 502 mio. kr. og 701 mio. kr. Scenarie 5 og Scenarie 6 er de absolut dyreste scenarier til anslået 1.977 mio. kr. og 1.550
mio. kr.
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›

Det økonomisk mest attraktive scenarie er Scenarie 2, hvor den gennemsnitlige behandlingspris er 5,31 kr./m³, mens den gennemsnitlige behandlingspris i den nuværende struktur er 5,67 kr.
Det svarer i årlige omkostninger til, at Scenarie er 2,35 mio. kr. billigere
end den nuværende struktur.

›

I Scenarie 2 nedlægges Ry og Gl. Rye renseanlæg i 2024 og renseanlægget
i Hørning nedlægges i 2027 og spildevandet renses på et opgraderet renseanlæg i Skanderborg. Spildevandet fra Låsby ledes til Skovby Renseanlæg,
som bibeholdes som et selvstændigt renseanlæg. Spildevandet fra Voerladegaard tilbageføres til SCR, da det økonomisk set er meget billigere for
forbrugerne i Skanderborg Forsyning.

›

For at Scenarie 1 skal være lige så økonomisk attraktivt som Scenarie 2,
skal afregningsprisen for spildevandet fra Hørning til Aarhus Vand sænkes
til det halve – dvs. ca. 3,5 kr./m³.

›

Scenarie 5 og Scenarie 6, hvor der skal etableres lange transportledninger,
er meget dyre scenarier.

›

Behandlingsprisen per m³ spildevand faldt alle i de længere analyseperioder
på nær i den nuværende struktur, hvilket indikerer, at der er stordriftsfordele ved at gå fra den nuværende struktur til en centralisering i Skanderborg.

›

De udarbejdede følsomhedsanalyser viser, at resultatet af scenarieanalysen
er robust overfor ændringer i antagelserne omkring genanskaffelsespriser,
nyinvesteringer og driftsomkostninger. Scenarie 2 er stadig det mest attraktive scenarie.

›

Den økonomiske regulering af Vandsektoren er i bevægelse. Det må forventes, at investeringerne i hovedstrukturen skal gennemføres indenfor den
nuværende økonomiske ramme, dvs. med den nuværende takst, og at investeringer i den nye hovedstruktur skal finansieres gennem effektiviseringer. Der er muligheder for, at de dele af investeringerne, som er en konsekvens af lokale miljømål, kan gennemføres som takststigning. I givet fald
skal det godkendes af Forsyningssekretariatet. Det er alene scenarierne 0,
1 og 2, som ser ud til at kunne gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

›

Nedlæggelse af renseanlæg indebærer, at en del af grunden skal anvendes
til bassinanlæg og andre tekniske installationer, som alle har brug for en respektzone pga. lugt og støj. Konsekvensen er, at alternativerne 0, 1 og 2
reelt ikke bringer arealer i spil til andre formål.

›

Scenarie 0 er det scenarie, der belaster recipienterne mest med fosfor. Scenarierne 2, 3 og 4 reducerer den årlige fosforbelastning fra alle renseanlæg
med 36 % fra 967 kg fosfor til 622 kg fosfor. Belastningen af Gudenåsystemet med fosfor reduceres årligt med 43 % i Scenarie 2, Scenarie 3 og Scenarie 4; fra 530 kg fosfor til 303 kg fosfor. Belastningen af Århus Bugt med
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fosfor reduceres i de samme scenarier årligt med 27 % fra 437 kg til 319
kg.

›

Da de årlige omkostninger i Scenarie 3 og 4 er højere end Scenarie 0, kan
omkostningen til at fjerne 346 kg fosfor i de to scenarier udregnes til hhv.
20.550 kr./kg fosfor i Scenarie 3 og 51.400 kr./kg fosfor i Scenarie 4.

›

I Scenarie 2 er de årlige omkostninger lavere end i Scenarie 0, hvorfor der
både reduceres i de årlige omkostninger for Skanderborg Forsyning, mens
udledningen af fosfor reduceres med 346 kg uden omkostninger.

›

Den nuværende fosforkvote for udledning fra Skanderborg Centralrenseanlæg til Skanderborg Sø overholdes ved afskæring af spildevand fra Voerladegård til SCR og ved nedlæggelse af Ry, Gl. Rye og Hørning Renseanlæg
til SCR.

›

Ved nedlæggelse af renseanlæg fjernes belastningen af lokale recipienter,
hvilket er en miljømæssig forbedring for f.eks. Salten Å og Birksø samt Århus Å.

›

Spildevand indeholder organisk materiale, som kan udnyttes i biogasproduktion. SCR vil bl.a. i Scenarie 1 og 2 kunne bidrage til grøn energi og
tage et vigtigt skridt i retning af at gøre forsyningen CO₂-neutral. Slam fra
forsyningens renseanlæg udgør en værdifuld ressource, som i dag og i
fremtiden forventes udnyttet i jordbruget.

›

Silkeborg forsyning har henvendt sig til Skanderborg Forsyning om hvorvidt
spildevandet fra Ry og Gl. Rye evt. skulle renses på et nyt renseanlæg i Silkeborg. Omkostningerne ved at lægge nye afskærende ledninger for Skanderborg Forsyning er dyrere for strækningen fra Ry til Svostrup end fra Ry
til Skanderborg. Herudover er de løbende pumpeomkostninger lidt dyrere
på strækningen fra Ry til Svostrup end fra Ry til Skanderborg, idet prisen er
afhængig af løftehøjden og afstanden, spildevandet skal pumpes. Alt i alt
vurderes det, at en løsning mod Silkeborg/Svostrup vil være en dyrere løsning for Skanderborg Forsyning.

›

Kommer der skærpede krav til rensning for f.eks. medicinrester og mikroplast, vil det være fordyrende at introducere denne slags tertiære rensningsprocesser på alle forsyningens rensningsanlæg. Dette taler for at have
en relativt centraliseret renseanlægsstruktur. En centraliseret rensestruktur
på SCR er i den forbindelse en mere fremtidssikret løsning.
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1

Indledning

Som konsekvens af den gældende Ejerpolitik er Skanderborg Forsyning optaget
af at udvikle en sikker og effektiv forsyning, som lever op til lokale miljømål, bidrager til den grønne omstilling og leverer en god og omkostningseffektiv service overfor forsyningens forbrugere. Den nationale rammestyring af Vandsektoren presser forsyningerne til en effektivisering på 2 % årligt på den almindelige
drift og til samtidig at gennemføre udbud og indkøb, som understøtter effektiviseringen på kort og langt sigt.
COWI har gennem flere år bistået Skanderborg Forsyning med rådgivning i forbindelse med strukturovervejelser om nedlæggelse af dyre, små renseanlæg til
fordel for samling af spildevandet til behandling på større og mere effektive renseanlæg.
Skanderborg Kommune har i december 2020 bedt COWI om i et samarbejde
mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning at kvalificere strukturarbejdet og kortlægge potentialer ved samarbejde med andre kommuner og
forsyningsselskaber, både ift. et økonomisk og miljømæssigt perspektiv.
Strukturanalysen omfatter spildevandet fra de fem renseanlæg i Skanderborg
Kommune, som udover Skanderborg Centralrenseanlæg (SCR) er renseanlæggene i Hørning, Skovby, Gl. Rye og Ry. Herudover indgår spildevandet fra Voerladegård, der p.t. sendes til rensning i Horsens Kommune.
I analysen indgår overvejelser om samarbejde med SAMN Forsyning (Horsens),
Silkeborg Forsyning og Aarhus Vand. Desuden er den samlede miljøbelastning af
Gudenåsystemet og Kattegat centrale for analysen.
COWI har i samarbejde med Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning
opstillet syv forskellige scenarier for en ny struktur for Skanderborg Forsynings
spildevandshåndtering og renseanlæg.

1.1

Teknisk, miljømæssig og økonomisk metode

COWIs analyse af ovennævnte scenarier danner beslutningsgrundlag for valg af
den mest optimale og hensigtsmæssige renseanlægsstruktur for Skanderborg
Forsyning ud fra parametrene, teknik, økonomi, og miljø.
Den tekniske vurdering omfatter en dybtgående og præcis opgørelse og vurdering af:

›

Aktuelle belastningsforhold

›

Vækst i oplandene til de eksisterende renseanlæg

›

Restkapaciteter for renseanlæggene

›

Restlevetid for de enkelte anlæg
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Den økonomiske vurdering omfatter en mere dybtgående opgørelse og vurdering af:

›

Investeringsbehov for udbygning af:

›

ledningsnet

›

pumpestationer

›

bassiner

›

renseanlæg

›

Investeringsbehov til nyt renseanlæg

›

Omkostning ved nedlæggelse af renseanlæg

Der er ligeledes foretaget en vurdering af driftsomkostninger for ledningsanlæg,
pumpestationer og de enkelte renseanlæg, ligesom rehabiliteringsomkostninger
for renseanlæg er indregnet.
Den miljømæssige vurdering omfatter en opgørelse og vurdering af:

›

Belastningen på recipienterne i de forskellige scenarier

På basis af ovennævnte vurderinger er der udarbejdet en investeringsplan, som
beskriver rækkefølgen i etablering af nye ledningsanlæg, etablering af nye pumpestationer, forberedelse af renseanlæg til at modtage mere spildevand, nedlæggelse af renseanlæg mv.
De økonomiske beregninger er foretaget ud fra forsyningens perspektiv og dermed for Skanderborg Forsynings forbrugere. Der er således ikke gennemført en
samfundsøkonomisk analyse.
Det skal bemærkes, at myndighederne har mulighed for at meddele lokale miljømål for f.eks. fosforudledning. Et sådan miljømål skal godkendes af Forsyningssekretariatet. Da alle renseanlæg overholder gældende udledningstilladelser, har
lokale miljømål ikke været en del af nærværende analyse.

1.2

Metodik bag de økonomiske beregninger

COWI har for de udpegede scenarier foretaget en teknisk, en økonomisk/finansiel og en miljøøkonomisk vurdering.
For den økonomiske og finansielle analyse er der opstillet en optimeringsmodel i
et regneark. Modellen behandler strukturalternativer med dertilhørende anlægsog driftsoverslag. Den tekniske analyse har dannet input til optimeringsmodellen.
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Investeringer i infrastruktur er omfattende, og det er typisk efter flere år, det viser sig økonomisk fordelagtigt at have gennemført investeringen. Det er forventede driftsbesparelser ved en centraliseringsløsning, der skal betale for nedlæggelse af renseanlæg, etablering af nye afskærende ledninger og pumpestationer,
samt ekstra pumpeomkostninger. Planlægges et moderne energiproducerende
renseanlæg etableret i f.eks. 2035, er der kun 32 års sparede driftsomkostninger til at dække nyinvesteringer samt ekstra pumpeomkostninger med en 50 års
analysehorisont.
De ønskede scenarievurderinger er derfor gennemført for tre forskellige analyseperioder. Den første analyseperiode er frem til 2056 (en horisont på 35 år). Den
anden analyseperiode rækker frem til år 2081 (en horisont på 60 år) og den sidste periode løber frem til 2096 (en horisont på 75 år).
Der er i hvert scenarie opstillet forudsætninger i forbindelse med:

›

De fysiske udbygninger i forbindelse med gennemførelse af alternativerne,
der behandles i analysen, omfatter:

›

renoveringer og udvidelser af eksisterende renseanlæg, så længe anlæggene eksisterer

›

nedlæggelse af renseanlæg, der fremover ikke skal indgå i den overordnede struktur

›

anlæg af nye hovedledningsanlæg og nye pumpestationer samt evt.
bassiner ved de nedlagte renseanlæg

›

I beskrivelsen og behandlingen af alternativerne indgår ikke separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede oplande eller anlæg af nye detailkloakker i forbindelse med udvidelse af eksisterende kloakoplande. I beregningerne er desuden ikke medtaget udgifter til drift og vedligeholdelse af eksisterende ledningsnet, da disse er ens i alle scenarier.

›

I vurderingerne indgår etablering af bassiner ved nedlagte renseanlæg med
henblik på begrænsning af den udledte forurening til lokalrecipienten (kun
ved fælleskloakerede oplande) og til udligning af vandmængder ved spidsbelastninger.

Analysen i denne rapport er baseret på de syv skitserede scenarier. For hvert
scenarie er udregnet de økonomiske omkostninger for scenariet. Dvs. alle driftsøkonomiske omkostninger – faste såvel som variable – reinvesteringer, nyinvesteringer til afskærende ledninger, pumpestationer, bassiner, nye renseanlæg
samt restværdien af renseanlæggene er inkluderet i omkostningsberegningen af
det givne scenarie. Restværdien af aktiverne udregnes som investeringen reduceret med de akkumulerende afskrivninger.
Alle omkostninger for alle omkostningskategorier anslås for hvert år i analyseperioden i hvert scenarie. Disse omkostninger tilbagediskonteres til en nutidsværdi
(2021 priser), hvorved omkostningerne i hvert scenarie kan sammenstilles og
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sammenlignes. Der anvendes en real diskonteringsrente på 1 %. Det giver mulighed for at identificere det scenarie, der er billigst for forsyningens forbrugere.
Disse omkostninger konverteres efterfølgende til en årlig, gennemsnitlig omkostning såvel som en omkostning per m³ spildevand i hvert scenarie.
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2

Status

2.1

Statusbelastning på renseanlæggene

Oplysninger om renseanlæggenes faktiske belastning findes i Skanderborg Forsynings driftsanalyser og officielle egenkontrolanalyser fra de enkelte anlæg.
I nedenstående Tabel 2-1 er vist de eksisterende renseanlæg i Skanderborg Forsyning, rensetype, den projekterede kapacitet målt i Personækvivalenter (PE),
den nuværende belastning målt i PE og tilløbsvandmængden på de enkelte renseanlæg. Desuden er opførelsesåret og alder for det enkelte renseanlæg samt
recipient og hovedopland i Vandområdeplanerne angivet.
Tabel 2-1
Anlæg

Skanderborg Centralrenseanlæg

Statusbelastning på renseanlæggene
Type

Kapacitet
(projekteret),
PE

Belastning,
PE

Vandmængde,
m³

Opførelsesår

Alder
(år)

Recipient/Ho
vedopland

MBNKDF

47.000

50.000

2.070.941

2003

18

Skanderborg
Sø/Randers
Fjord

Hørning Renseanlæg

MBNKD

18.000

10.246

856.734

2005

16

Århus
Å/Århus
Bugt

Skovby Renseanlæg

MBNKD

21.500

11.000

1.980.651

2012

9

Lyngbygård
Å/Århus
Bugt

Låsby Renseanlæg

MBNKF

2.750

2.481

295.422

1997

24

Lyngbygård
Å/Århus
Bugt

Ry Renseanlæg

MBNKD

8.100

8.000

545.000

1981

40

Birksø/R
anders
Fjord

Gl. Rye Renseanlæg

MBNKF

2.500

2.700

82.500

2002

19

Salten
Å/Randers
Fjord

1.087

71.416

Voerladegård området (ledes p.t. til
Brædstrup Renseanlæg i Horsens Kommune)
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Renseanlæggene i Låsby, Ry og Gl. Rye har efterhånden en fremtrædende alder
og er nedslidte, selvom der løbende har været foretaget levetidsforlængende renoveringer på anlæggene. Skovby Renseanlæg er af nyere dato og har stadig
mange driftsår tilbage før det er udtjent. Det er derfor antaget i denne analyse,
at Skovby Renseanlæg forbliver som et driftssted i denne analyse. Derudover er
Skanderborg Centralrenseanlæg, Ry og Gl. Rye kapacitetsmæssigt overbelastede, og der skal ske en kapacitetsudvidelse eller nedlæggelse, da udfordringen
kun bliver større grundet byvæksten i oplandene. Hørning renseanlæg har enkelte procesanlægsdele, der trænger til renovering.
Skanderborg Centralrenseanlæg, Ry og Gl. Rye samt Voerladegård udleder p.t.
til Gudenåsystemet (hovedopland Randers Fjord), mens Hørning, Låsby og
Skovby renseanlæg udleder til hovedopland Århus Bugt.

2.1.1 Befolkningsprognose
Statusbelastningerne i Tabel 2-1 fremskrives via vækstindekset i befolkningsprognosen for hvert renseanlægsopland. Dette anvendes bl.a. til beregning af
fremtidige driftsomkostninger og vurderinger af behov for evt. kapacitetsudvidelser på de enkelte renseanlæg, enten via egen kapacitetsoverskridelse som
følge af vækst, eller som følge af nedlæggelse og afskæring til pågældende renseanlæg. Skanderborg Kommunes seneste befolkningsprognose 2020-2037 er
anvendt til fremskrivning af befolkningsudviklingen i forsyningsområdet.

2.2

Drift og vedligeholdelse af renseanlæg

Driftsudgifterne på renseanlæggene er opdelt i henholdsvis variable og faste
driftsudgifter. De variable driftsudgifter relaterer sig til mængden af vand samt
til PE-belastningen på renseanlægget. Driftsudgifterne baseres på et gennemsnit
af de faktiske driftsudgifter over de seneste tre år. De variable el-udgifter relateres til mængden af vand på renseanlægget, mens de øvrige driftsudgifter (kemikalier, polymer, slamhåndtering og spildevandsafgifter) relateres til PE belastningen på renseanlæggene.
Når et renseanlæg nedlægges, ophører alle faste og variable omkostninger på
renseanlægget. Dog antages det, at halvdelen af de faste mandskabsomkostninger overføres fra de nedlukkede renseanlæg til de fortsættende renseanlæg.
Herved realiseres stordriftsfordele ved at behandle spildevandet på det større,
modtagende renseanlæg.
De variable omkostninger på det modtagende renseanlæg øges og udregnes på
basis af det modtagende renseanlægs enhedsomkostninger.
Nedenfor i Tabel 2-2 er vist de gennemsnitlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de eksisterende renseanlæg i Skanderborg Forsyning. Omkostningerne er fordelt på de almindelige omkostningskategorier, og de samlede omkostninger er sammenlignet med omkostningen per indkomne PE og m³. Det
fremgår, at der er store forskelle mellem renseanlæggene, og at jo mindre anlæggene er, desto større er enhedsomkostningen.
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Tabel 2-2

Gennemsnitlige omkostninger på de eksisterende renseanlæg (2018-2020)
El

Kemikalier

Polymer

Slam-håndtering

Ekstra
vedligehold

Spildevandsafgifter

Mandskab

Vedligehold

Andet

I alt

Per PE

Per m³

Skanderborg Centralrenseanlæg

783.946

301.451

581.016

969.363

972.759

290.218

2.209.771

1.106.187

846.716

8.061.428

161

3,89

Hørning Renseanlæg

196.889

125.432

90.897

348.969

647.491

135.712

631.010

401.198

227.032

2.804.629

274

3,27

Skovby Renseanlæg

261.309

104.636

108.812

394.028

814.365

310.348

697.521

375.961

247.900

3.314.880

301

1,67

93.261

25.682

43.767

61.583

98.368

71.800

445.314

176.347

136.261

1.152.383

464

3,90

216.793

10.710

82.652

309.134

369.036

149.886

620.995

224.419

176.689

2.160.313

270

3,96

66.192

20.907

13.198

39.799

203.526

27.177

291.103

53.141

104.253

819.295

303

9,93

Låsby Renseanlæg
Ry Renseanlæg
Gl. Rye Renseanlæg
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Vedligeholdelsesomkostningerne på renseanlæggene, som opgjort af Skanderborg Forsyning, virker umiddelbart meget lave ift. almindelige benchmarks. Derfor er vedligeholdelsesomkostningerne korrigeret i denne analyse, så de svarer
til 2 % af genanskaffelsesværdien, hvilket er et gennemsnitligt niveau.
Ovenstående gennemsnitlige omkostninger er grafisk illustreret i nedenstående
to figurer, hvor den gennemsnitlige årlige driftsomkostning på renseanlæggene
er sat i forhold til mængden af spildevand (Figur 2-1) samt PE-belastningen
(Figur 2-2) på renseanlæggene.
Figur 2-1

Driftsomkostning på de eksisterende renseanlæg udtrykt som den årlige
driftsomkostning per tilledt m³

Kr./m³
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-

Kr./m³

De faktiske gennemsnitlige driftsomkostninger på SCR er 3,42 kr./m³, mens de
korrigerede driftsomkostninger er 3,89 kr./m³, hvor de almindelige vedligeholdelsesomkostninger er sat til 2 % af genanskaffelsesværdien af renseanlægget.
Det ligger på niveau med de øvrige renseanlæg bortset fra Gl. Rye Renseanlæg,
der har høje driftsomkostninger per m³, mens Skovby Renseanlæg har meget
lave driftsomkostninger per m³.
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Figur 2-2

Driftsomkostning på de eksisterende renseanlæg udtrykt som den årlige
driftsomkostning per PE

Kr./PE
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Set i forhold til PE-belastningen er renseomkostningen lav for SCR i relation til
de øvrige renseanlæg. Da renseomkostningen på SCR er et centralt referencepunkt, er størrelsen af renseomkostningen interessant. Men overordnet set er
renseomkostningen på SCR lav målt både på m³ og PE.

2.2.1 Driftsudgifter på nye energiproducerende renseanlæg
Antagelser for driftsomkostninger på det nye energiproducerende renseanlæg er
følgende:
Udgifter til el antages til 0 kr., idet det forudsættes, at alt elforbrug dækkes ved
egen energiproduktion. Kemikalieudgifterne antages at være på samme niveau
som omkostningerne på de eksisterende renseanlæg, der modtages spildevand
fra, da udgifterne er PE-afhængige. Polymer- og slamhåndteringsomkostningerne antages at være 75 % af omkostningerne på de eksisterende renseanlæg,
der modtages spildevand fra. De reduceres med 25 % på det nye energiproducerende renseanlæg med rådnetank.
Faste udgifter på det nye renseanlæg er anslået de samme mandskabsudgifter
som på det nuværende SCR, mens vedligeholdelsesomkostningerne er anslået
1,75 % af nyanskaffelsesprisen.

2.2.2 Nedbør
Der regnes med en gennemsnitlig stigning i nedbøren på 0,3 %, som påvirker
de variable driftsomkostninger på renseanlæggene.
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Revurdering af forudsætninger

3.1

Generelt

21

Ved prissætning af investeringer og rehabiliteringer er der anvendt økonomiske
nøgletal baseret på generelle erfaringstal, konkrete tilbudspriser, resultater af
benchmarking mm.
Anvendelse af nøgletal giver et passende prisniveau i planlægningsopgaver,
uden at der tages specielle og detaljerede hensyn til individuelle forskelle med
hensyn til bl.a. kvalitetsniveau, regionale prisniveauer mm. Den fremkomne
økonomi baseret på nøgletal er derfor at betragte som overslagspriser, hvilket er
velegnet til overordnede prissammenligninger af alternative løsningsmodeller.

3.2

Reinvesteringer på eksisterende renseanlæg

Rehabilitering af eksisterende bygningsanlæg tager udgangspunkt i den skønnede restlevetid af bygværker og konstruktioner, mekanisk udstyr såvel som det
elektriske udstyr. Når et anlæg overskrider sin tekniske levetid, etableres der et
nyt, tilsvarende anlæg baseret på genanskaffelsesprisen for denne komponent
eller renseanlæg.
Genanskaffelsesværdierne for de eksisterende renseanlæg er blevet beregnet og
er angivet i nedenstående Tabel 3-1.
Tabel 3-1

Genanskaffelsesværdierne af de eksisterende renseanlæg

Eksisterende renseanlæg

Projekteret kapaci-

Genanskaffelsesværdi

tet (PE)

(kr.)

Skanderborg Centralrenseanlæg

47.000

103.947.290

Hørning Renseanlæg

18.000

52.434.447

Skovby Renseanlæg

21.500

59.516.313

Låsby Renseanlæg

2.750

13.735.726

Ry Renseanlæg

8.100

29.672.710

Gl. Rye Renseanlæg

2.500

12.833.308

99.850

272.139.796

Samlet nypris for renseanlæg

Genanskaffelsesværdien af renseanlæggene er beregnet ud fra erfaringstal, som
både EnviDan og COWI anvender i vurdering af nyanskaffelsesværdier af renseanlæg. Genanskaffelsesværdien har betydning for de samlede reinvesteringer i
analyseperioden.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A225825-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Strukturplan rapport endelig udgave.docx

22

STRUKTURPLAN FOR SKANDERBORG FORSYNING A/S - POTENTIALER OG MULIGHEDER

I Tabel 3-2 er gengivet de antagne andele af et renseanlæg fordelt på tre hovedkomponenter og den forventede levetid af hver hovedkomponent.
Tabel 3-2

Procentuel andel af et renseanlæg fordelt på komponenter og den forventede levetid

Anlægstype

Andel af
anlæg

Levetid (år)

Bygninger

44 %

50

Mekanisk udstyr

37 %

15

El-udstyr

19 %

10

Bygningsværker forventes at kunne holde i 50 år, mekanisk udstyr i 15 år og
elektrisk udstyr i 10 år.

3.2.1 Nedlæggelse af eksisterende anlæg
Som udgangspunkt fortsætter driften af et renseanlæg, indtil der ikke er mere
restlevetid i anlægget. Driftsøkonomiske og/eller kapacitetsmæssige forhold kan
dog gøre, at anlæg nedlægges tidligere.
Fastlæggelse af udgifterne til nedlæggelse af eksisterende renseanlæg, når de
tages ud af drift, baseres på en pris pr. PE-kapacitet af det pågældende renseanlæg. Der anvendes en erfaringspris på 150 kr./PE i estimering af omkostningen til nedlæggelse af et renseanlæg.

3.3

Miljø - påvirkning af recipienter

Den væsentligste årsag til, at recipienter (primært vandløb og søer) ikke har god
økologisk tilstand, er tilførslen af fosfor. I 1980’erne og 1990’erne besluttedes
og gennemførtes nationale vandmiljøplaner i Danmark. Desuden skærpede de
daværende amter kravene til udledninger. Her var der især fokus på rensning af
spildevand fra byer og industri. Som resultat af vandmiljøplanerne – og her især
spildevandsforsyningernes store investeringer i renseanlæg – er de landbaserede tilførsler af fosfor til vandmiljøet faldet betragteligt.
Fosfor er den betydende faktor for målopfyldelse og god økologisk tilstand i
søer, mens de betydende faktorer i vandløb er organisk stof, vandmængde,
temperatur og ilt samt bundfældet (suspenderet) stof. For det marine miljø er
det primært kvælstof. For fisk har ammoniak-indholdet også stor betydning.
Miljøstyrelsen er myndighed for vandområdeplaner, der udstikker rammerne for
vandmiljøets tilstand og indsatser. Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning er omfattet af ”Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn” fra juni 2016. Der er i vandområdedistriktet tre hovedvandoplande,
hvortil renset spildevand og vand fra regnvandsbetingede udløb bliver afledt fra
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Skanderborg Kommune. Det er hhv. Randers Fjord 1.5, Århus Bugt 1.7 og Horsens Fjord 1.9. Oplandet til Gudenåen, herunder Skanderborg Sø, er omfattet af
hovedopland Randers Fjord, mens Lyngbygård Å og Århus Å er omfattet af hovedopland Århus Bugt. Miljøstyrelsen udarbejder p.t. den næste vandområdeplan for perioden 2021-2027. I vandområdeplanen for 2015-2021 er fosforbidraget fra åbent land - landbrugs- og baggrundsbidrag samt bidrag fra spredt bebyggelse - vurderet til ca. 82 % af den samlede tilførsel. Resten kommer fra
punktkilder, hvor renseanlæg og regnvandsbetingede udløb er de dominerende
kilder.
Den årlige, samlede belastning af fosfor til Skanderborg Sø er opgjort til ca.
3.500 kg i gennemsnit for hvert af årene 2010-2014. Tilførslen af fosfor til Skanderborg Sø fra renseanlæg udgjorde ca. 8 % af den samlede belastning i perioden 2010-2014 svarende til ca. 280 kg årligt. Tilførslen af fosfor fra regnvandsbetingede udløb udgjorde ca. 6 % af den samlede belastning i denne periode
svarende til ca. 210 kg årligt. Fra Gudenåens opland tilføres Kattegat årligt mellem ca. 53 og ca. 80 tons fosfor.
SCR har i dag en tilladelse til at udlede 504 kg fosfor årligt til Skanderborg Sø.
Udledningen forventes for 2021 at blive 170 kg efter etablering af det nye rensetrin, som blev taget i brug sensommeren 2020. Den regnvandsbetingede udledning til Skanderborg Sø er faldet væsentligt i de senere år til i dag at være
ca. 150 kg fosfor årligt.
Ry og Gl. Rye renseanlæg har også fosforkvoter i deres udledningstilladelser på
hhv. 547,5 kg/år og 135 kg/år.
Låsby Renseanlæg og Hørning Renseanlæg, der tilhører hovedopland Århus
Bugt, har fosforkvoter på hhv. 109,5 kg/år og 146 kg/år. Der er ingen fosforkvote for Skovby Renseanlæg, blot et almindeligt koncentrationskrav.
Renseeffektiviteten for fosfor på Skanderborg Forsynings renseanlæg er vist i
Tabel 3-3 og Figur 3-1. I gennemsnit producerer 1 person ca. 1 kg fosfor årligt,
som tilføres spildevandet. Renseeffektiviteten er udtrykt i kg udledt fosfor per
PE-belastning på renseanlægget.
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Tabel 3-3

Renseeffektivitet udtrykt i kg udledt P per PE-belastning

Renseanlæg

kg P/PE

Skanderborg

0,0034

Hørning

0,0115

Skovby

0,0174

Låsby

0,0377

Ry

0,0318

Gl. Rye

0,0054

Voerladegård-området

0,0258

Nyt centralrenseanlæg i Skanderborg

0,0034

Marselisborg (anslået)

0,005

Viby (anslået)

0,005

Kilde: Skanderborg Forsyning.
Figur 3-1

Renseanlæggenes fosforrenseeffektivitet udtrykt i kg udledt P per PEbelastning

kg P/PE
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

Kilde: Skanderborg Forsyning.

Som det kan ses af Figur 3-1, renser SCR meget fint for fosfor, mens de øvrige
renseanlæg fjerner fosfor markant dårligere. Anvendes ovenstående tal for renseeffektiviteten på de enkelte renseanlæg og antages PE belastningen som forventet i 2021, kan de udledte mængder fosfor til recipienterne fra de enkelte
renseanlæg beregnes som vist i Tabel 3-4.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A225825-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Strukturplan rapport endelig udgave.docx

STRUKTURPLAN FOR SKANDERBORG FORSYNING A/S - POTENTIALER OG MULIGHEDER

Tabel 3-4
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Udledt mængde fosfor i kg per år

Scenarie 0

2021
(kg fosfor per år)

Skanderborg

170

Hørning

118

Skovby

235

Låsby (nedlægges)
Ry

0
254

Gl. Rye

15

Voerladegård-området

28

Total udledning kg P

819

Af de 819 kg fosfor, der forventes at blive udledt fra Skanderborg Forsynings
renseanlæg i 2021, udledes 439 kg fosfor til Gudenåsystemet, mens resten af
fosforen ender i Århus Bugt via forskellige recipienter (Lyngbygård Å og Århus
Å). Låsby Renseanlæg udledte i 2020 ca. 94 kg fosfor og Skovby Renseanlæg
udledte 191 kg fosfor eller i alt 285 kg fosfor. Efter nedlæggelse af Låsby Renseanlæg udledes der nu fra Låsby og Skovby 235 kg fosfor om året til recipienten
Lyngbygård Å. Lyngbygård Å er det ene af to hovedvandløb i Århus Å-systemet,
og åen løber ud i nordsiden af Årslev Engsø. Med nedlæggelse af Låsby Renseanlæg reduceres Skanderborg Forsynings fosforbelastning til Lyngbygård Å med
50 kg fosfor hvert år.
Ry Renseanlæg renser ikke specielt effektivt for fosfor og forventes i 2021 at udlede ca. 254 kg fosfor, mens Gl. Rye Renseanlæg udledte 15 kg fosfor. I alt udledte de to renseanlæg 270 kg fosfor til Gudenåsystemet.
Ved lukning af de to renseanlæg ledes spildevandet fremover til SCR for rensning. Herefter udledes kun 36 kg fosfor fra oplandet til Ry og Gl. Rye renseanlæg, hvilket giver en årlig reduktion på 234 kg fosfor – en betragtelig reduktion
af belastningen af Gudenåsystemet.
Spildevandet fra Voerladegård ledes p.t. til Brædstrup Renseanlæg og belaster
derfra Gudenåsystemet med 28 kg fosfor. Ved en "hjemtagning" af dette spildevand til SCR reduceres fosforudledningen til Gudenåsystemet med 24 kg fosfor.
Hørning Renseanlæg udleder 118 kg fosfor til Århus Å, som løber til Brabrand Sø
og Århus Bugt. "Hjemtages" spildevandet til SCR, vil fosforudledningen fra spildevandet fra Hørning medføre en øget belastning på 35 kg fosfor til Gudenåsystemet, da SCR renser betydeligt bedre for fosfor end Hørning Renseanlæg.
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Den samlede mængde fosfor reduceres over årene, efterhånden som de enkelte
renseanlæg nedlukkes og rensningen centraliseres på mere effektive renseanlæg.
Ved nedlæggelse af renseanlæg fjernes belastningen af recipienterne lokalt set,
hvilket er en miljømæssig forbedring lokalt.
Alle renseanlæggenes recipienter er i øvrigt beskyttet af §3 iht. Naturbeskyttelsesloven. Flere vandområder, f.eks. Mossø, som ligger nedstrøms Skanderborg
Sø, og Salten Langsø, som ligger nedstrøms Salten Å, er desuden Natura2000område (habitatområde og/eller fuglebeskyttelsesområde).

3.4

Grøn omstilling

Rensningen i Skanderborg Forsyning foretages ved en mekanisk, biologisk og
kemisk proces, hvor restproduktet er slam. Slam anvendes i jordbruget og overholder dermed slambekendtgørelsen ved at nyttiggøre indholdet af kvælstof,
fosfor og strukturmateriale. Indholdet af problematiske stoffer er lavt både hvad
angår tungmetaller, medicinrester, pesticider m.v.
CO₂-neutralitet trænger sig på og det må forventes, at Skanderborg Forsyning
på sigt - enten som følge af lokale eller nationale mål - kan blive pålagt at omdanne materiale i spildevandet til energiproduktion. Ingen af renseanlæggene
har i dag energiproduktion. For 2017 er det opgjort, at den totale årlige CO₂emission for Skanderborg Forsyning ligger på niveauet 3.556 – 3.821 tons jf.
DANVA’s opgørelsesmetode.
I fremtiden vil det være hensigtsmæssigt at samle slammet på et anlæg og producere biogas. I nærværende sammenhæng er det forudsat, at der etableres
biogasproduktion i Skanderborg.

3.5

Nærmiljø

Renseanlæggene i forsyningsområdet har alle særlige beliggenhedskrav på
grund af støj og lugt. Det er forudsat, at alle anlæggene i fremtiden gennemfører særlige tiltag til reduktion af lugt- og støjgener.

3.6

Sikkerhed

Skanderborg Sø, Gudenåsystemet, vandløbene og Århus Bugt er alle følsomme
vandområder og kravene til rensning, opsamling af fortyndet spildevand m.v. er
høje. Derfor tager beregningsforudsætningerne det afsæt, at uheld og effekten
af uheld skal minimeres mest muligt. Det indebærer, at der i alle scenarier er
indarbejdet større sikkerhedsvolumen i bassiner, sikkerhed på pumpestationer,
kapaciteter på ledningsanlæg o.l., som overstiger tidligere analyser udført af
Skanderborg Forsyning. Den forøgede sikkerhed har en væsentlig effekt på det
samlede omkostningsniveau.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A225825-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Strukturplan rapport endelig udgave.docx

STRUKTURPLAN FOR SKANDERBORG FORSYNING A/S - POTENTIALER OG MULIGHEDER

4

27

Potentielle samarbejdspartnere

En række forsyninger i nærområdet til Skanderborg er i gang med strukturændringer, hvor små renseanlæg nedlægges og rensningen centraliseres. Skanderborg har selv været i gang siden 00’erne og er efter kommunesammenlægningen gået fra 15 anlæg til de eksisterende 5-6 anlæg. I Aarhus havde kommunen
i 00’erne mere end 15 renseanlæg, men der vil fra 2028 kun være renseanlæg i
Egå og Marselisborg. SAMN-forsyning og Silkeborg Forsyning har netop startet
arbejdet med analyser af alternativer. Det er den generelle erfaring fra strukturanalyser i Danmark, at det er dyrt at flytte vand over meget store afstande og
dermed nedlægge renseanlæg og centralisere driften. Det er under normale omstændigheder økonomisk fordelagtigt at flytte vand op til 15 – 20 km, hvorefter
der skal være særlige økonomiske forhold, som begrunder centraliseringen.

4.1

Silkeborg Forsyning

I forbindelse med at etablering af et eventuelt nyt renseanlæg ved Svostrup har
Silkeborg Forsyning henvendt sig til Skanderborg Forsyning om eventuel interesse i at lede spildevand fra Ry og Gl. Rye til Laven, og derefter videre til Svostrup. Det vil kræve, at Skanderborg Forsyning medvirker til finansiering af ledningsanlæg, pumpestationer og en andel af det nye renseanlæg, samt af drift af
pumpestationer og renseanlæg.
Silkeborg Forsyning har regnet på omkostningen eller den årlige udgift for Skanderborg Forsyning, hvis spildevandet fra Ry og Gl. Rye skal renses på Silkeborg
Forsynings nye renseanlæg.
Præmisserne for Silkeborg Forsynings beregninger er skitseret i nedenstående
tekstboks.
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Skanderborg Forsyning skal dække Silkeborg Forsynings udgifter til transport
og behandling af det aktuelle spildevand. Alting regnes direkte proportionelt
med flow og/eller PE. Ved poster, hvor både Silkeborg Forsyning og Skanderborg Forsyning har behov for den aktuelle etablering, fordeles udgifter imellem forsyningerne proportionelt med deres forventede bidrag (flow/PE).
Behandlingsprisen per m3 skal beregnes årligt ud fra den samlede driftspris på
renseanlægget ud fra den behandlede volumen. Derved inkluderes effekten af
regn på behandlingsprisen for de enkelte år. Nuværende estimat er beregnet
for 2019 med udgangspunkt i Søholt Renseanlæg (inkl. rådnetank, gasmotor
og el-salg).
Transportprisen er beregnet ud fra en estimeret samlet løftehøjde (Ry>(15m) ->Laven->(80m) ->Hårup-> (10) ->Søholt-> (15) ->Svostrup) samt
antagelse om en pris på 4 øre per m3 per meter.
Anlægsomkostninger svarende til 12.500 PE skal betales af Skanderborg Forsyning, forventeligt over 30 år. Estimerede omkostninger til pumpeanlæg er
sat til at være proportionelt med forholdet mellem det dimensionsgivende flow
fra hhv. Ry og Gl Rye renseanlæg og Silkeborg Forsynings opland ved de
givne strækninger.
Den estimerede pris på nyt renseanlæg til 160.000 PE er 400 mio., hvor
Skanderborg Forsyning skal betale for udvidelsen til 172.500 PE.
En ydelsesfaktor (årlig ydelse/hovedstol) er beregnet numerisk (og forsimplet). Denne faktor er beregnet både ved en samlet kapitaludgift på 1,5 % og
2,5 % for at give en ide om usikkerheden på dette parameter.

Overordnet skal Skanderborg Forsyning ifølge beregningerne betale Silkeborg
Forsyning en pris på ca. 11 kr./m³, afhængig af finansieringsudgiften. Prisen består af en flowafhængig del (drift) og af en kapitaldel (anlægsudgifter). Da spildevandsmængden fra Gl. Rye og Ry er ca. 630.000 m³ om året, ville Skanderborg Forsyning skulle betale ca. 7 mio. kr. om året.
Umiddelbart er det svært at sammenligne omkostningerne for afledning til og
behandling af spildevand fra Ry og Gl. Rye på renseanlæg i hhv. Svostrup eller
Skanderborg, da antagelser og beregningsforudsætninger er forskellige. Desuden arbejder de to forsyninger sandsynligvis med forskellige sikkerhedsniveauer.
Med mindre samme forudsætninger er anvendt på de to cases, er de ikke sammenlignelige.
Det må antages, at prisen for at øge kapaciteten på et renseanlæg i Svostrup eller Skanderborg til at kunne håndtere spildevandet fra Ry og Gl. Rye må være
nogenlunde ens. Dvs. at investeringsomkostningen på renseanlægget i de to
scenarier må være ens. Driftsomkostningen på et nyt renseanlæg i Svostrup eller i Skanderborg må ligeledes forventes at være ens per PE eller per m³. Dvs.
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omkostningen ved at behandle spildevandet enten i Svostrup eller i Skanderborg
må være mere eller mindre ens.
Det må ligeledes antages, at de ledninger, der skal lægges fra Ry til Svostrup eller fra Ry til Skanderborg, er af samme materiale og kvalitet, og ledningstraceets omgivelser er ens, så omkostningen per km ledning er den samme, uanset
om det går fra Ry mod Laven/Svostrup eller fra Ry mod Skanderborg.
Afstanden fra Ry til Svostrup er ca. 20-22 km, mens der er ca. 13-14 km fra Ry
til Skanderborg. Silkeborg Forsyning vil medvirke til finansiering af ledningen til
Svostrup, men da hovedparten af spildevandet vil komme fra Ry og Gl. Rye, vil
Skanderborg Forsyning få størstedelen af omkostningen. Det vurderes således,
at omkostningen for at lægge nye, afskærende ledninger for Skanderborg Forsyning er dyrere for strækningen fra Ry til Svostrup end fra Ry til Skanderborg.
Prisen for at pumpe spildevandet er afhængig af løftehøjden på spildevandet og
afstanden, der skal pumpes. Det vurderes, at løftehøjden er lidt større på strækningen fra Ry til Svostrup, hvorfor de løbende pumpeomkostninger er lidt dyrere
på strækningen fra Ry til Svostrup end fra Ry til Skanderborg.
Alt i alt vurderes det, at en løsning mod Silkeborg/Svostrup vil være en dyrere
løsning for Skanderborg Forsyning.

4.2

Samn Forsyning

I forbindelse med udarbejdelse af strukturanalyse for fremtidig renseanlægsstruktur i Skanderborg Kommune/Skanderborg Forsynings forsyningsområde
vurderes og afrapporteres særskilt på spildevandet fra kloakoplandene Voerladegård og Dørup, der p.t. ledes til Samn Forsyning (Horsens).
Skanderborg Forsyning har en aftale med Samn Forsyning om tilledning af spildevandet fra kloakoplandene Voerladegård og Dørup til en pris svarende til det
gængse vandafledningsbidrag i Horsens Kommune på 28,4 kr./m³.
Baggrunden for aftalen er, at Dørup og Voerladegård-området blev en del af
Skanderborg Kommune ved kommunesammenlægningen. Spildevand fra området ledes til Brædstrup Renseanlæg (dengang Voervadsbro Renseanlæg) beliggende i den nuværende Horsens Kommune.
Skanderborg Forsyning har flowmåler til måling af den afledte spildevandsmængde (pumpes, Pst P076), der er koblet op på SRO-systemet. Disse registreringer anvendes til afregningen.
Aftalen er i henhold til aftalebetingelserne uopsigelig for begge parter frem til
den 31. december 2018, og derfra opsiges med 2 års skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår.
Der er ingen nedre grænse for spildevandsmængden, der ledes til Samn Forsyning.
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Bestyrelsen i Skanderborg Forsyning har i 2020 principbesluttet, at spildevandet
fra Voerladegård fremover skal behandles på SCR. Denne beslutning indgår som
en del af denne strukturanalyse.

4.3

Aarhus Vand

Der er ikke nærmere indgået aftale med Aarhus Vand om eventuel interesse i at
behandle alt spildevand fra Hørning og/eller hele Skanderborg Forsynings opland. Aarhus Vand er på vej til at tage sidste skridt i en centralisering af rensningen. Centraliseringen betyder, at Viby Renseanlæg nedlægges fra 2028 og spildevandet sendes til det nye Marselisborg Renseanlæg på havnen i Aarhus. Fra
Hørning til Viby er der ca. 9 km og motorvejen skal krydses to gange. Fra SCR
direkte til Marselisborg Renseanlæg er der ca. 24 km.

4.4

Samarbejde forsyninger imellem

En række forsyninger arbejder med konsolidering gennem nedlæggelse af små
renseanlæg. Skanderborg Forsyning har oplyst, at forsyningen vil tage initiativ
til at samle forsyninger til videns- og erfaringsudveksling for at styrke beslutningsgrundlag, designgrundlag, udbud m.v.
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Scenarier

På Figur 5-1 er vist de syv analyserede scenarier; Det nuværende Scenarie 0
(dvs. den eksisterende renseanlægsstruktur) samt seks alternativer. Det er forventningen, at de samlede investeringer i ledningsanlæg, kapaciteter m.v. afholdes i perioden 2021 til 2027.
Skovby Renseanlæg er i alle scenarierne fastholdt som selvstændigt renseanlæg, fordi omkostningerne ved at flytte spildevandet til Skanderborg er for høje,
og desuden er Skovby Renseanlæg et effektivt og relativt nyt renseanlæg.
Nedenfor er illustreret de syv overordnede scenarier, der indgår i analysen.
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Figur 5-1

Illustration af de analyserede scenarier
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Investeringer i de enkelte scenarier

Dette afsnit beskriver de nødvendige investeringer, der skal foretages i de enkelte scenarier.

6.1

Scenarie 0: Den nuværende struktur

6.1.1 Nedlæggelse af eksisterende renseanlæg
Låsby Renseanlæg nedlægges i 2021 til en pris på 687.500 kr.
Nedlæggelsesomkostningerne og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 0
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-1.
Tabel 6-1

Omkostninger og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 0

Renseanlæg

Låsby Renseanlæg

År for nedlæggelse

Nedlæggelsesomkostning i
kr.

2021

I alt nedlæggelsesomkostninger

687.500
687.500

Låsby Renseanlæg nedlægges i 2021, mens alle øvrige renseanlæg fortsætter
driften.

6.1.2 Etablering af nye transportledninger
Transportledning fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris af
5.752.000 kr.
Transportledning fra Låsby til Skovby renseanlæg etableres i 2021 til en pris af
9.000.000 kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye transportledninger i Scenarie 0
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-2.
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Tabel 6-2

Omkostninger og år for etablering af nye transportledninger i Scenarie 0

Nye transportledninger

År for etablering af nye
transportledninger

Investeringsomkostning i
nye transportledninger i kr.

Voerladegård til SCR

2021

5.752.000

Låsby til Skovby

2021

9.000.000

I alt etablering af nye
transportledninger

14.752.000

6.1.3 Etablering af nye pumpestationer
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på 4.248.000 kr.
Ny pumpestation til spildevandsafledning fra Låsby til Skovby etableres i 2021 til
en pris på i alt 4.000.000 kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 0 er
opsummeret i nedenstående Tabel 6-3.
Tabel 6-3

Omkostninger og år for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 0

Nye pumpestationer

År for etablering af nye
pumpestationer

Investeringsomkostning til
nye pumpestationer i kr.

Voerladegård til SCR

2021

4.248.000

Låsby til Skovby

2021

4.000.000

I alt nye pumpestationer

8.248.000

6.1.4 Kapacitetsudvidelse på eksisterende renseanlæg
Der skal foretages en kapacitetsudvidelse på SCR til 65.000 PE (anslået pris på
50 mio. kr.) samt overdækning til forøget lugtrensning og landskabelige justeringer (anslået pris på 25 mio. kr.) i 2023 til en pris af 75 mio. kr.
Der skal ligeledes foretages en kapacitetsudvidelse på Ry Renseanlæg til 15.000
PE (anslået pris på 61 mio. kr.) samt overdækning for lugtrensning (anslået pris
på 15 mio. kr.) i 2021 til en samlet pris på 76 mio. kr.
Der skal ligeledes foretages en kapacitetsudvidelse på Gl. Rye Renseanlæg til
4.500 PE i 2021 til en pris på 10 mio. kr.
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Kapacitetsforøgelse på eksisterende renseanlæg i Scenarie 0

Kapacitetsforøgelse

År for kapacitetsforøgelse

Investeringsomkostning i kapacitetsforøgelse i kr.

SCR

2023

75.000.000

Ry Renseanlæg

2021

76.000.000

Gl. Rye Renseanlæg

2021

10.000.000

I alt nye pumpestationer

161.000.000

6.1.5 Øvrige investeringer
Der skal foretages en renovering af Hørning Renseanlæg (anslået pris på 10
mio. kr.) samt overdækning for forøget lugtrensning (anslået pris på 7,5 mio.
kr.) i 2024 til en samlet pris på 17,5 mio. kr.

6.1.6 Opsummering af investeringsomkostninger i Scenarie
0
Ovenstående specifikationer over investeringsomkostninger i Scenarie 0 kan opsummeres i følgende Tabel 6-5.
Tabel 6-5

Opsummering af investeringsomkostningerne i Scenarie 0
Investeringsomkostninger i
Scenarie 1 i kr.

Nedlæggelse
Transportsystem
Pumpestationer
Kapacitetsudvidelse
Øvrige investeringer
Nye anlæg
I alt nyinvesteringer

687.500
14.752.000
8.248.000
161.000.000
17.500.000
0
202.187.500
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6.2

Scenarie 1: Centralisering på et udbygget
SCR på nuværende placering og spildevand
fra Hørning til Viby/Marselisborg

6.2.1 Nedlæggelse af eksisterende renseanlæg
Låsby Renseanlæg nedlægges i 2021 til en pris på 687.500 kr. Ry og Gl. Rye
renseanlæg nedlægges i 2024 til en pris på 2.025.000 kr. og 625.000 kr. i alt
2.650.000 kr. Hørning renseanlæg nedlægges i 2027 til en pris på 4.500.000 kr.
Nedlæggelsesomkostningerne og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 1
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-6.
Tabel 6-6

Omkostninger og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 1

Renseanlæg

År for nedlæggelse

Nedlæggelsesomkostning i
kr.

Låsby Renseanlæg

2021

687.500

Ry Renseanlæg

2024

2.025.000

Gl. Rye Renseanlæg

2024

625.000

Hørning Renseanlæg

2027

4.500.000

I alt nedlæggelsesomkostninger

7.837.500

SCR og Skovby Renseanlæg fortsætter driften på deres nuværende lokalitet,
mens resten af forsyningens renseanlæg nedlægges.

6.2.2 Etablering af nye transportledninger
Transportledning fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på
5.752.000 kr.
Transportledning fra Låsby til Skovby Renseanlæg etableres i 2021 til en pris på
9.000.000 kr.
Transportledninger fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på 122
mio. kr.
Transportledning fra Hørning til Viby Renseanlæg etableres i 2026 til en pris på
35.000.000 kr. I prisen er ikke indregnet omkostninger til ledningsanlæg fra
Viby til Marselisborg.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye transportledninger i Scenarie 1
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-7.
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Omkostninger og år for etablering af nye transportledninger i Scenarie 1

Nye transportledninger

År for etablering af nye
transportledninger

Investeringsomkostning i
nye transportledninger i kr.

Voerladegård til SCR

2021

5.752.000

Låsby til Skovby

2021

9.000.000

Ry og Gl. Rye renseanlæg
til SCR

2023

122.000.000

Hørning Renseanlæg til
Viby

2026

35.000.000

I alt etablering af nye
transportledninger

171.752.000

6.2.3 Etablering af nye pumpestationer
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris af 4.248.000 kr.
Ny pumpestation til afledning af spildevand fra Låsby til Skovby etableres i 2021
til en pris på i alt 4.000.000 kr.
Nye pumpestationer til afledning af spildevand fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på i alt 10 mio. kr.
Nye pumpestationer til afledning af spildevand fra Hørning til Viby etableres i
2026 til en pris på i alt 7.500.000 kr. I prisen er ikke indregnet andel af omkostninger til pumpning fra Viby til Marselisborg Renseanlæg.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 1 er
opsummeret i nedenstående Tabel 6-8.
Tabel 6-8

Omkostninger og år for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 1

Nye pumpestationer

År for etablering af nye
pumpestationer

Voerladegård til SCR

2021

4.248.000

Låsby til Skovby

2021

4.000.000

Ry og Gl. Rye renseanlæg
til SCR

2023

10.000.000

Hørning Renseanlæg til
Viby

2026

7.500.000

I alt nye pumpestationer

Investeringsomkostning i
nye pumpestationer i kr.

25.748.000
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6.2.4 Kapacitetsudvidelse på eksisterende renseanlæg
Der skal foretages en kapacitetsudvidelse på SCR på 33.000 PE i 2023 til en pris
på 120.000.000 kr. Den samlede kapacitet på SCR bliver 80.000 PE. Der er ikke
indregnet omkostninger til kapacitet på hverken Viby eller Marselisborg Renseanlæg.

6.2.5 Øvrige investeringer
Øvrige investeringer i 2021 udgør 2 mio. kr., som er en nødvendig investering i
en levetidsforlængelse på Ry Renseanlæg inden endelig nedlæggelse.

6.2.6 Opsummering af investeringsomkostningerne i
Scenarie 1
Ovenstående specifikationer over investeringsomkostningerne i Scenarie 1 kan
opsummeres i følgende Tabel 6-9.
Tabel 6-9

Opsummering af investeringsomkostningerne i Scenarie 1
Investeringsomkostninger i
Scenarie 1 i kr.

Nedlæggelse
Transportsystem
Pumpestationer
Kapacitetsudvidelse (SCR: 80.000 PE)

7.837.500
171.752.000
25.748.000
120.000.000

Øvrige investeringer

2.000.000

Nye anlæg
I alt nyinvesteringer

6.3

0
327.337.500

Scenarie 2: Centralisering på udbygget SCR
på nuværende placering og alt spildevand til
SCR

6.3.1 Nedlæggelse af eksisterende renseanlæg
Låsby Renseanlæg nedlægges i 2021 til en pris på 687.500 kr. Ry og Gl. Rye
renseanlæg nedlægges i 2024 til en pris på 2.025.000 kr. og 625.000 kr., i alt
2.650.000 kr. Hørning Renseanlæg nedlægges i 2027 til en pris på 4.500.000 kr.
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Nedlæggelsesomkostningerne og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 2
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-10.
Tabel 6-10

Omkostninger og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 2

Renseanlæg

År for nedlæggelse

Nedlæggelsesomkostning i
kr.

Låsby Renseanlæg

2021

687.500

Ry Renseanlæg

2024

2.025.000

Gl. Rye Renseanlæg

2024

625.000

Hørning Renseanlæg

2027

4.500.000

I alt nedlæggelsesomkostninger

7.837.500

SCR og Skovby Renseanlæg fortsætter driften på deres nuværende lokalitet,
mens resten af forsyningens renseanlæg nedlægges.

6.3.2 Etablering af nye transportledninger
Transportledning fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på
5.752.000 kr.
Transportledning fra Låsby til Skovby Renseanlæg etableres i 2021 til en pris på
9.000.000 kr.
Transportledninger fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på 122
mio. kr.
Transportledning fra Hørning til SCR etableres i 2026 til en pris på 42 mio. kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye transportledninger i Scenarie 2
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-11.
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Tabel 6-11

Omkostninger og år for etablering af nye transportledninger i Scenarie 2

Nye transportledninger

År for etablering af nye
transportledninger

Investeringsomkostning i
nye transportledninger i kr.

Voerladegård til SCR

2021

5.752.000

Låsby til Skovby

2021

9.000.000

Ry og Gl. Rye renseanlæg
til SCR

2023

122.000.000

Hørning Renseanlæg til
SCR

2026

42.000.000

I alt etablering af nye
transportledninger

178.752.000

6.3.3 Etablering af nye pumpestationer
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på 4.248.000 kr.
Ny pumpestation til håndtering af spildevand fra Låsby til Skovby etableres i
2021 til en pris på i alt 4.000.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på i alt 10.000.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Hørning til SCR etableres i
2026 til en pris på i alt 5.000.000 kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 2 er
opsummeret i nedenstående Tabel 6-12.
Tabel 6-12

Omkostninger og år for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 2

Nye pumpestationer

År for etablering af nye
pumpestationer

Investeringsomkostning i
nye pumpestationer i kr.

Voerladegård til SCR

2021

4.248.000

Låsby til Skovby

2021

4.000.000

Ry Renseanlæg til SCR

2023

10.000.000

Hørning Renseanlæg til
SCR

2026

5.000.000

I alt nye pumpestationer
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6.3.4 Kapacitetsudvidelse på eksisterende renseanlæg
Der skal foretages en kapacitetsudvidelse på SCR på 48.000 PE i 2023 til en pris
på 150.000.000 kr. til en samlet kapacitet på SCR på 95.000 PE.

6.3.5 Øvrige investeringer
Øvrige investeringer i 2021 udgør 2 mio. kr., som er en nødvendig investering i
en levetidsforlængelse på Ry Renseanlæg inden endelig nedlæggelse.

6.3.6 Opsummering af investeringsomkostningerne i
Scenarie 2
Ovenstående specifikationer over investeringsomkostningerne i Scenarie 2 kan
opsummeres i følgende Tabel 6-13.
Tabel 6-13

Opsummering af investeringsomkostningerne i Scenarie 2
Investeringsomkostninger i
Scenarie 2 i kr.

Nedlæggelse
Transportsystem
Pumpestationer
Kapacitetsudvidelse (SCR: 95.000 PE)
Øvrige investeringer
Nye anlæg
I alt nyinvesteringer

6.4

7.837.500
178.752.000
23.248.000
150.000.000
2.000.000
0
361.837.500

Scenarie 3: Centralisering af alt spildevand i
Skanderborg på ny placering og delvis
nedlukning af SCR

6.4.1 Nedlæggelse af eksisterende renseanlæg
Låsby Renseanlæg nedlægges i 2021 til en pris på 687.500 kr. Ry og Gl. Rye
renseanlæg nedlægges i 2024 til en pris på 2.025.000 kr. og 625.000 kr. i alt
2.650.000 kr. Hørning Renseanlæg nedlægges i 2027 til en pris på 4.500.000 kr.
Nedlæggelsesomkostningerne og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 3
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-14.
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Tabel 6-14

Omkostninger og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 3

Renseanlæg

År for nedlæggelse

Nedlæggelsesomkostning i
kr.

Låsby Renseanlæg

2021

687.500

Ry Renseanlæg

2024

2.025.000

Gl. Rye Renseanlæg

2024

625.000

Hørning Renseanlæg

2027

4.500.000

SCR

2027

11.750.000

I alt nedlæggelsesomkostninger

19.587.500

6.4.2 Etablering af nye transportledninger
Transportledning fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på
5.752.000 kr.
Transportledning fra Låsby til Skovby Renseanlæg etableres i 2021 til en pris på
9.000.000 kr.
Transportledninger fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på 122
mio. kr.
Transportledning fra Hørning til SCR etableres i 2026 til en pris på 42.000.000
kr.
Transportledning fra det eksisterende SCR til det nye SCR samt udløbsledning af
renset spildevand retur til nuværende udløbspunkt i Skanderborg Sø etableres i
2026 til en pris på 17.000.000 kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye transportledninger i Scenarie 3
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-15.
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Omkostninger og år for etablering af nye transportledninger i Scenarie 3

Nye transportledninger

År for etablering af nye
transportledninger

Investeringsomkostning i
nye transportledninger i kr.

Voerladegård til SCR

2021

5.752.000

Låsby til Skovby

2021

9.000.000

Ry Renseanlæg til SCR

2023

122.000.000

Gl. Rye Renseanlæg til SCR

2023

0

Hørning Renseanlæg til
Viby

2026

42.000.000

Eksisterende SCR til nyt
SCR

2026

17.000.000

I alt etablering af nye
transportledninger

195.752.000

6.4.3 Etablering af nye pumpestationer
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på 4.248.000 kr.
Ny pumpestation til håndtering af spildevand fra Låsby til Skovby etableres i
2021 til en pris på i alt 4.000.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på i alt 10.000.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Hørning til SCR etableres i
2026 til en pris på i alt 5.000.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra eksisterende SCR til ny lokalitet for SCR og til udledning af renset spildevand retur til nuværende udløbspunkt i Skanderborg Sø etableres i 2026 til en pris på i alt 17.000.000 kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 3 er
opsummeret i nedenstående Tabel 6-16.
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Tabel 6-16

Omkostninger og år for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 3

Nye pumpestationer

År for etablering af nye
pumpestationer

Investeringsomkostning i
nye pumpestationer i kr.

Voerladegård til SCR

2021

4.248.000

Låsby til Skovby

2021

4.000.000

Ry og Gl. Rye renseanlæg
til SCR

2023

10.000.000

Hørning Renseanlæg til
SCR

2026

5.000.000

Eksisterende SCR til ny lokation for SCR

2026

17.000.000

I alt nye pumpestationer

40.248.000

6.4.4 Kapacitetsudvidelse på eksisterende renseanlæg
Der skal ikke foretages en kapacitetsudvidelse på det eksisterende SCR.

6.4.5 Øvrige investeringer
Øvrige investeringer i 2021 udgør 2 mio. kr., som er en nødvendig investering i
en levetidsforlængelse på Ry Renseanlæg inden endelig nedlæggelse.

6.4.6 Investeringer i et nyt renseanlæg
Et nyt SCR-renseanlæg på 95.000 PE er estimeret til at koste 245 mio. kr.

6.4.7 Opsummering af investeringsomkostningerne i
Scenarie 3
Ovenstående specifikationer over investeringsomkostningerne i Scenarie 3 kan
opsummeres i følgende Tabel 6-17.
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Opsummering af investeringsomkostningerne i Scenarie 3
Investeringsomkostninger i
Scenarie 3 i kr.

Nedlæggelse
Transportsystem
Pumpestationer

19.587.500
195.752.000
40.248.000

Kapacitetsudvidelse
Øvrige investeringer

2.000.000

Nye anlæg (SCR: 95.000 PE)

245.000.000

I alt nyinvesteringer

502.587.500

6.5

Scenarie 4: Centralisering af alt spildevand i
Skanderborg på ny placering

6.5.1 Nedlæggelse af eksisterende renseanlæg
Låsby Renseanlæg nedlægges i 2021 til en pris på 687.500 kr. Ry og Gl. Rye
renseanlæg nedlægges i 2024 til en pris på 2.025.000 kr. og 625.000 kr., i alt
2.650.000 kr. Hørning Renseanlæg nedlægges i 2027 til en pris på 4.500.000 kr.
Det nuværende SCR nedlægges i 2027 til en pris på 11.750.000 kr. Arealet på
Døjsøvej 1 rømmes totalt til andet formål.
Nedlæggelsesomkostningerne og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 4
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-18.
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Tabel 6-18

Omkostninger og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 4

Renseanlæg

År for nedlæggelse

Nedlæggelsesomkostning i
kr.

Låsby Renseanlæg

2021

687.500

Ry Renseanlæg

2024

2.025.000

Gl. Rye Renseanlæg

2024

625.000

Hørning Renseanlæg

2027

4.500.000

SCR

2027

11.750.000

I alt nedlæggelsesomkostninger

19.587.500

6.5.2 Etablering af nye transportledninger
Transportledning fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på
5.752.000 kr.
Transportledning fra Låsby til Skovby Renseanlæg etableres i 2021 til en pris på
9.000.000 kr.
Transportledninger fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på 122
mio. kr.
Transportledning fra Hørning til SCR etableres i 2026 til en pris på 42.000.000
kr.
Transportledning fra det eksisterende SCR til det nye SCR samt massive omlægninger af afløbssystemet i oplandene, herunder etablering af et stort sparebassin
og pumpestation på anden lokalitet (under boldbanerne ved Birkevej), etableres
i 2026 til en pris på 200.000.000 kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye transportledninger i Scenarie 4
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-19.
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Omkostninger og år for etablering af nye transportledninger i Scenarie 4

Nye transportledninger

År for etablering af nye
transportledninger

Investeringsomkostning i
nye transportledninger i kr.

Voerladegård til SCR

2021

5.752.000

Låsby til Skovby

2021

9.000.000

Ry og Gl. Rye renseanlæg
til SCR

2023

122.000.000

Hørning Renseanlæg til
SCR

2026

42.000.000

Eksisterende SCR til nyt
SCR

2026

200.000.000

I alt etablering af nye
transportledninger

378.752.000

6.5.3 Etablering af nye pumpestationer
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på 4.248.000 kr.
Ny pumpestation til håndtering af spildevand fra Låsby til Skovby etableres i
2021 til en pris på i alt 4.000.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på i alt 10.000.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Hørning til SCR etableres i
2026 til en pris på i alt 5.000.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra eksisterende SCR (dvs. fra
det nye sparebassin) til ny lokalitet af SCR etableres i 2026 til en pris på i alt
32.000.000 kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 4 er
opsummeret i nedenstående Tabel 6-20.
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Tabel 6-20

Omkostninger og år for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 4

Nye pumpestationer

År for etablering af nye
pumpestationer

Investeringsomkostning i
nye pumpestationer i kr.

Voerladegård til SCR

2021

4.248.000

Låsby til Skovby

2021

4.000.000

Ry og Gl. Rye renseanlæg
til SCR

2023

10.000.000

Hørning Renseanlæg til
SCR

2026

5.000.000

Eksisterende SCR til ny lokation for SCR

2026

32.000.000

I alt nye pumpestationer

55.248.000

6.5.4 Kapacitetsudvidelse på eksisterende renseanlæg
Der skal ikke foretages en kapacitetsudvidelse på det eksisterende SCR.

6.5.5 Øvrige investeringer
Øvrige investeringer i 2021 udgør 2 mio. kr., som er en nødvendig investering i
en levetidsforlængelse på Ry Renseanlæg inden endelig nedlæggelse.

6.5.6 Investeringer i et nyt renseanlæg
Et nyt SCR på 95.000 PE er estimeret til at koste 245 mio. kr.

6.5.7 Opsummering af investeringsomkostningerne i
Scenarie 4
Ovenstående specifikationer over investeringsomkostningerne i Scenarie 4 kan
opsummeres i følgende Tabel 6-21.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A225825-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Strukturplan rapport endelig udgave.docx

STRUKTURPLAN FOR SKANDERBORG FORSYNING A/S - POTENTIALER OG MULIGHEDER

Tabel 6-21

49

Opsummering af investeringsomkostningerne i Scenarie 4
Investeringsomkostninger i
Scenarie 4 i kr.

Nedlæggelse

19.587.500

Transportsystem

378.752.000

Pumpestationer

55.248.000

Kapacitetsudvidelse
Øvrige investeringer

2.000.000

Nye anlæg (SCR: 95.000 PE)

245.000.000

I alt nyinvesteringer

700.587.500

6.6

Scenarie 5: Centralisering på udbygget SCR
på nuværende placering, men med udløb til
Kattegat og afledning af spildevand fra
Hørning til Viby/Marselisborg

6.6.1 Nedlæggelse af eksisterende renseanlæg
Låsby Renseanlæg nedlægges i 2021 til en pris på 687.500 kr. Ry og Gl. Rye
renseanlæg nedlægges i 2024 til en pris på 2.025.000 kr. og 625.000 kr., i alt
2.650.000 kr. Hørning Renseanlæg nedlægges i 2027 til en pris på 4.500.000 kr.
Nedlæggelsesomkostningerne og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 5
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-22.
Tabel 6-22

Omkostninger og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 5

Renseanlæg

År for nedlæggelse

Nedlæggelsesomkostning i
kr.

Låsby Renseanlæg

2021

687.500

Ry Renseanlæg

2024

2.025.000

Gl. Rye Renseanlæg

2024

625.000

Hørning Renseanlæg

2027

4.500.000

I alt nedlæggelsesomkostninger

7.837.500
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6.6.2 Etablering af nye transportledninger
Transportledning fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på
5.752.000 kr.
Transportledning fra Låsby til Skovby renseanlæg etableres i 2021 til en pris på
9.000.000 kr.
Transportledninger fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på 122
mio. kr.
Transportledning fra Hørning til Viby/Marselisborg renseanlæg etableres i 2026
til en pris på 35.000.000 kr.
Transportledning fra SCR til Kattegat etableres i 2026 til en pris på
1.630.000.000 kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye transportledninger i Scenarie 5
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-23.
Tabel 6-23

Omkostninger og år for etablering af nye transportledninger i Scenarie 5

Nye transportledninger

År for etablering af nye
transportledninger

Investeringsomkostning i
nye transportledninger i kr.

Voerladegård til SCR

2021

5.752.000

Låsby til Skovby

2021

9.000.000

Ry og Gl. Rye renseanlæg
til SCR

2023

122.000.000

Hørning Renseanlæg til
Viby

2026

35.000.000

SCR til Kattegat

2026

1.630.000.000

I alt etablering af nye
transportledninger

1.801.752.000

6.6.3 Etablering af nye pumpestationer
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på 4.248.000 kr.
Ny pumpestation til håndtering af spildevand fra Låsby til Skovby etableres i
2021 til en pris på i alt 4.000.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på i alt 10.000.000 kr.
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Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Hørning til Viby/Marselisborg
etableres i 2026 til en pris på i alt 6.440.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af renset spildevand fra SCR til Kattegat etableres i 2024/6 til en pris på 20.000.000 kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 5 er
opsummeret i nedenstående Tabel 6-24.
Tabel 6-24

Omkostninger og år for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 5

Nye pumpestationer

År for etablering af nye
pumpestationer

Voerladegård til SCR

2021

4.248.000

Låsby til Skovby

2021

4.000.000

Ry og Gl. Rye renseanlæg
til SCR

2023

10.000.000

Hørning Renseanlæg til
Viby

2026

7.500.000

SCR til Kattegat

Investeringsomkostning i
nye pumpestationer i kr.

2024/6

I alt nye pumpestationer

20.000.000
45.748.000

6.6.4 Kapacitetsudvidelse på eksisterende renseanlæg
Der skal foretages en kapacitetsudvidelse på SCR på 33.000 PE i 2023 til en pris
på 120.000.000 kr.

6.6.5 Øvrige investeringer
Øvrige investeringer i 2021 udgør 2 mio. kr., som er en nødvendig investering i
en levetidsforlængelse på Ry Renseanlæg inden endelig nedlæggelse.

6.6.6 Opsummering af investeringsomkostningerne i
Scenarie 5
Ovenstående specifikationer over investeringsomkostningerne i Scenarie 5 kan
opsummeres i følgende Tabel 6-25.
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Tabel 6-25

Opsummering af investeringsomkostningerne i Scenarie 5
Investeringsomkostninger i
Scenarie 1 i kr.

Nedlæggelse

7.837.500

Transportsystem

1.801.752.000

Pumpestationer

45.748.000

Kapacitetsudvidelse

120.000.000

Øvrige investeringer

2.000.000

Nye anlæg

0

I alt nyinvesteringer

6.7

1.977.337.500

Scenarie 6: SCR nedlægges og alt spildevand
sendes til Viby/Marselisborg

6.7.1 Nedlæggelse af eksisterende renseanlæg
Låsby Renseanlæg nedlægges i 2021 til en pris på 687.500 kr. Ry og Gl. Rye
renseanlæg nedlægges i 2024 til en pris på 2.025.000 kr. og 625.000 kr., i alt
2.650.000 kr. Hørning renseanlæg nedlægges i 2027 til en pris på 4.500.000 kr.
SCR nedlægges i 2027 til en pris på 11.750.000 kr.
Nedlæggelsesomkostningerne og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 6
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-22.
Tabel 6-26

Omkostninger og år for nedlæggelse af renseanlæg i Scenarie 6

Renseanlæg

År for nedlæggelse

Nedlæggelsesomkostning i
kr.

Låsby Renseanlæg

2021

687.500

Ry Renseanlæg

2024

2.025.000

Gl. Rye Renseanlæg

2024

625.000

Hørning Renseanlæg

2027

4.500.000

SCR

2027

11.750.000

I alt nedlæggelsesomkostninger
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6.7.2 Etablering af nye transportledninger
Transportledning fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på
5.752.000 kr.
Transportledning fra Låsby til Skovby Renseanlæg etableres i 2021 til en pris på
9.000.000 kr.
Transportledninger fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på 122
mio. kr.
Transportledning fra SCR (inkl. Hørning, Ry og Gl. Rye) til Viby/Marselisborg
renseanlæg etableres i 2026 til en pris på 1.653.577.500 kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye transportledninger i Scenarie 6
er opsummeret i nedenstående Tabel 6-27.
Tabel 6-27

Omkostninger og år for etablering af nye transportledninger i Scenarie 6

Nye transportledninger

År for etablering af nye
transportledninger

Investeringsomkostning i
nye transportledninger i kr.

Voerladegård til SCR

2021

5.752.000

Låsby til Skovby

2021

9.000.000

Ry og Gl. Rye renseanlæg
til SCR

2023

122.000.000

SCR til Viby/Marselisborg

2026

1.355.000.000

I alt etablering af nye
transportledninger

1.491.752.000

6.7.3 Etablering af nye pumpestationer
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Voerladegård til SCR etableres i 2021 til en pris på 4.248.000 kr.
Ny pumpestation til håndtering af spildevand fra Låsby til Skovby etableres i
2021 til en pris på i alt 4.000.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra Ry og Gl. Rye til SCR etableres i 2023 til en pris på i alt 10.000.000 kr.
Nye pumpestationer til håndtering af spildevand fra SCR (inkl. Hørning, Ry og
Gl. Rye) til Viby/Marselisborg etableres i 2026 til en pris på i alt 18.000.000 kr.
Investeringsomkostningerne for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 6 er
opsummeret i nedenstående Tabel 6-28.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A225825-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Strukturplan rapport endelig udgave.docx

54

STRUKTURPLAN FOR SKANDERBORG FORSYNING A/S - POTENTIALER OG MULIGHEDER

Tabel 6-28

Omkostninger og år for etablering af nye pumpestationer i Scenarie 6

Nye pumpestationer

År for etablering af nye
pumpestationer

Investeringsomkostning i
nye pumpestationer i kr.

Voerladegård til SCR

2021

4.248.000

Låsby til Skovby

2021

4.000.000

Ry og Gl. Rye renseanlæg
til SCR

2023

10.000.000

SCR (inkl. Hørning, Ry og
Gl. Rye) til Viby/Marselisborg

18.000.000

I alt nye pumpestationer

36.248.000

6.7.4 Kapacitetsudvidelse på eksisterende renseanlæg
Der skal ikke foretages nogen kapacitetsudvidelse på SCR. Der er ikke indregnet
omkostninger til kapacitet på Marselisborg Renseanlæg til behandling af spildevandet.

6.7.5 Øvrige investeringer
Øvrige investeringer i 2021 udgør 2 mio. kr., som er en nødvendig investering i
en levetidsforlængelse på Ry Renseanlæg inden endelig nedlæggelse.

6.7.6 Opsummering af investeringsomkostningerne i
Scenarie 6
Ovenstående specifikationer over investeringsomkostningerne i Scenarie 5 kan
opsummeres i følgende Tabel 6-29.
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Tabel 6-29
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Opsummering af investeringsomkostningerne i Scenarie 6
Investeringsomkostninger i
Scenarie 5 i kr.

Nedlæggelse
Transportsystem
Pumpestationer

19.587.500
1.491.752.000
36.248.000

Kapacitetsudvidelse
Øvrige investeringer
Nye anlæg
I alt nyinvesteringer

2.000.000
0
1.549.587.500
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Tabel 6-30

Investeringsoversigt i de enkelte scenarier

Nedlæggelse, kr.

Transportsystem, kr.

Pumpestationer, kr. in-

Scenarie 0

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Scenarie 4

Scenarie 5

Scenarie 6

687.500

7.837.500

7.837.500

19.587.500

19.587.500

7.837.500

19.587.500

14.752.000

171.752.000

178.752.000

195.752.000

378.752.000

1.801.752.000

1.491.752.000

8.248.000

25.748.000

23.248.000

40.248.000

55.248.000

45.748.000

36.248.000

161.000.000

120.000.000

150.000.000

0

0

120.000.000

0

17.500.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0

0

0

245.000.000

245.000.000

0

0

202.187.500

327.337.500

361.837.500

502.587.500

700.587.500

1.977.337.500

1.549.587.500

vestering

Kapacitetsudvidelse,
kr.

Øvrige investeringer,
kr.

Nye anlæg, kr.

I alt nyinvesteringer,
kr.
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Der er således meget stor forskel på investeringsniveauet de enkelte scenarier
imellem. Det billigste scenarie (ny)investeringsmæssigt er Scenarie 0, hvor de
enkelte renseanlæg bliver på deres nuværende placering. Herved spares der på
afskærende ledninger, nye pumpestationer og omkostninger til nedlæggelse af
renseanlæg. Men der skal dog gennemføres en relativt stor kapacitetsudvidelse
på nogle af renseanlæggene, da deres belastning har overskredet deres nuværende behandlingskapacitet.
For Ry Renseanlæg vil det i Scenarie 0 sandsynligvis også være nødvendigt med
erhvervelse af et naboareal til den nødvendige kapacitetsudvidelse, og det er
yderst tvivlsomt, at der kan tillades renseanlæg på dette areal, som er beskyttet
efter Naturbeskyttelsesloven §3, ligesom der vil være store udfordringer med
spildevandsrensningen for Ry i anlægsperioden.
De to absolut dyreste investeringsscenarier er Scenarie 5 og 6.
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7

Resultater

I strukturanalysen analyseres investeringer med en lang levetid, hvilket analysens tidshorisont også bør afspejle. Da der er tale om store infrastrukturprojekter, hvor sparede driftsomkostninger på nye renseanlæg først realiseres efter
lukning af eksisterende renseanlæg, så er det mellemlange eller lange perspektiv det mest korrekte at lægge til grund for analysens konklusioner. Den teknologiske udvikling og befolkningstilvæksten er dog umulig at forudsige, hvorfor
der også er usikkerhed omkring de lange analyseperioder. Der er ingen tvivl om,
at renseanlæg bliver mere og mere effektive, ligesom pumpeomkostninger pr
m³ vil falde med tiden. En anden faktor der vanskeliggør en sådan vurdering, er
et skøn over de formodede fremtidige skærpede rensekrav, og at der muligvis
skal renses for andre stoffer i fremtiden. Dette gør, at analysens resultater er
baseret på den nu kendte teknologi og rensekrav. I dette kapitel præsenteres
resultaterne af analysen. De er baseret på antagelserne beskrevet i de foregående kapitler.
Nedenstående Tabel 7-1 opsummerer de økonomiske konsekvenser af de forskellige scenarier. Dette gøres for tre tidsperioder. Den første periode er for
2021 og frem til 2056, svarende til en analyseperiode på 35 år. Den næste analyseperiode er den mellemlange periode, går frem til 2081 og er på 60 år. Den
lange analyseperiode går frem til 2096 og er på 75 år.
Jo længere tidsperspektiv der betragtes, desto længere tid opsummeres ændringerne i scenariet, og omkostningstunge scenarier bliver mere attraktive på den
lange bane. Det skal dog bemærkes, at der ikke er antaget nogle teknologiske
fremskridt, da disse ikke er kendte. Men sådanne teknologiske fremskridt kan
ændre analysens resultater. Det må forventes, at fremtidige teknologiske fremskridt vil blive indarbejdet i kommende renseanlæg, uanset om de er beliggende
inden for eller uden for et givent forsyningsområde.
For hvert af de udvalgte scenarier er de økonomiske omkostninger for scenariet
udregnet. Dvs. at alle driftsøkonomiske omkostninger – faste såvel som variable
– reinvesteringer, nyinvesteringer til afskærende ledninger, pumpestationer,
bassiner, nye renseanlæg samt restværdien af renseanlæggene, er inkluderet i
omkostningsberegningen af det givne scenarie.
Alle disse omkostninger falder forskelligt over tid, bestemt i det specifikke scenarie. Alle omkostninger i alle omkostningskategorier anslås for hvert år i analyseperioden i hvert scenarie. For at kunne sammenligne scenarierne tilbagediskonteres1 alle omkostninger i et scenarie til en nutidsværdi (2021 priser), hvorved omkostningerne i hvert scenarie kan sammenstilles. Det giver mulighed for
at identificere det scenarie, der er billigst for forsyningens forbrugere.

1

Der opereres i faste 2021 priser og der er anvendt en real diskonteringsrente på 1 %.
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Mio. Kr.
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Resultater af scenarieanalysen (mio. kr.)
NPV, 2021-2056
(35 år)

NPV, 2021-2081
(60 år)

NPV, 2021-2096
(75 år)

Scenarie 0

1.111

1.766

2.086

Scenarie 1

1.128

1.765

2.074

Scenarie 2

1.042

1.615

1.891

Scenarie 3

1.320

2.017

2.361

Scenarie 4

1.634

2.388

2.755

Scenarie 5

2.159

3.296

3.817

Scenarie 6

2.157

3.313

3.856

Med de givne forudsætninger og uanset den analyserede tidshorisont, er Scenarie 2 det økonomisk set mest attraktive scenarie. I Scenarie 2 nedlægges Ry og
Gl. Rye renseanlæg i 2024, og renseanlægget i Hørning nedlægges i 2027 og
spildevandet renses på et opgraderet renseanlæg i Skanderborg.
I og med at Scenarie 1 er billigere end Scenarie 0, kan det svare sig økonomisk
at nedlægge renseanlæggene i Ry og Gl. Rye.
Scenarie 2 er det billigste, mens Scenarie 3 er lidt dyrere end hhv. Scenarie 0,
Scenarie 1 og Scenarie 2. For at Scenarie 1 skal være lige så attraktiv økonomisk set som Scenarie 2, skal afregningsprisen for spildevandet fra Hørning til
Aarhus Vand sænkes til det halve – dvs. ca. 3,5 kr./m³ – og det skønnes ikke
realistisk.
Scenarie 4 er forholdsmæssigt dyrere end Scenarie 0, Scenarie 1, Scenarie 2 og
Scenarie 3. I Scenarie 3 og 4 etableres der et helt nyt centralrenseanlæg i Skanderborg på en ny lokalitet. Scenarier med et nyt centralrenseanlæg på en ny lokalitet, er en meget dyrere løsning end at bibeholde centralrenseanlægget på
dets nuværende placering.
I Scenarie 5 pumpes det rensede spildevand til Kattegat i en ny afløbsledning fra
SCR til Kattegat. Denne afløbsledning er dyr, hvorfor scenariets samlede økonomi ikke er så attraktiv. Scenarie 6 er også dyr ift. etablering af en afskærende
ledning fra Skanderborg til Viby og videre til Marselisborg renseanlæg. Desuden
er der også en vigtig ubekendt, som hedder afregningsprisen for spildevand fra
Skanderborg. I denne beregning er afregningsprisen sat til 7 kr./m³. Denne skal
jo sammenholdes med behandlingsprisen på SCR inkl. afskrivninger.
Omregnes de samlede omkostninger i Tabel 7-1 til en annuitet, fås de samlede
årlige omkostninger i hvert scenarie. Disse er angivet i Tabel 7-2.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A225825-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Strukturplan rapport endelig udgave.docx

60

STRUKTURPLAN FOR SKANDERBORG FORSYNING A/S - POTENTIALER OG MULIGHEDER

Tabel 7-2

Årlig omkostning i hvert scenarie

(mio. kr.)

2021-2056

2021-2081

2021-2096

Scenarie 0

37,79

39,27

39,68

Scenarie 1

38,37

39,26

39,43

Scenarie 2

35,43

35,92

35,96

Scenarie 3

44,89

44,88

44,89

Scenarie 4

55,55

53,11

52,39

Scenarie 5

73,41

73,32

72,58

Scenarie 6

73,34

73,69

73,32

Tallene i Tabel 7-1 opsummerer de samlede omkostninger i hvert scenarie for de
tre analyseperioder i nutidskroner, og i Tabel 7-2 er de konverteret til årlige omkostninger. De samlede gennemsnitlige årlige omkostninger kan sættes i forhold
til spildevandsmængden. Nedenfor i Figur 7-1 er enhedsomkostningerne ift. den
samlede spildevandsmængde udtrykt i en pris pr. m³ spildevand for hver af analyseperioderne i hvert scenarie.
Figur 7-1

Sammenligning af enhedsomkostninger per m3 på tværs af scenarier for
de tre perioder

Sammenligning af enhedsomkostning i kr./m3
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Scenario 6
kr./m³ (35 år)

kr./m³ (60 år)

kr./m³ (75 år)

Figuren viser, at Scenarie 2 er det billigste per m³ spildevand behandlet i hele
forsyningsområdet, uanset analyseperiodens længde. De samlede omkostninger
per. behandlet m³, vurderet for perioden frem til 2056, er omkring 5,31 kr./m³ i
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Scenarie 2 og 5,75 kr./m³ i Scenarie 1, mod 5,67 kr./m³ i den nuværende
struktur. Selvom m³-priserne ikke afviger meget fra hinanden, er den samlede
udgift scenarierne imellem stor, når den årlige spildevandsmængde er større
end 6 mio. m³.
En interessant konklusion, som fremgår af Figur 7-1 er, at enhedsomkostningen
stiger i den nuværende struktur, mens den er faldende i de øvrige centraliseringsscenarier. Dette skyldes primært de lavere årlige driftsomkostninger, såvel
som reducerede reinvesteringer på renseanlæggene.
I nedenstående Tabel 7-3 er vist omkostningerne i de forskellige scenarier, fordelt på omkostningskategorier for 35 års analyseperiode.
Tabel 7-3

De samlede omkostninger i hvert scenarie brudt ned på omkostningskategorier (2021-2056)

NPV, 2021-2056
(mio. kr.)

Scenarie 0

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Scenarie 4

Scenarie 5

Scenarie 6

Variable omkostninger

279

371

219

221

221

371

830

Faste omkostninger

285

226

247

283

265

227

90

6

22

22

31

39

100

97

Investeringer

200

320

354

483

672

1.921

1.506

Reinvesteringer

487

369

396

481

699

384

329

Restværdi

146

179

196

178

262

845

696

1.111

1.128

1.042

1.320

1.634

2.159

2.157

Pumpeomkostninger

I alt

Ovenstående Tabel 7-3 bekræfter, at Scenarie 2 er det billigste scenarie. Herefter følger Scenarie 1, Scenarie 0, Scenarie 3 og Scenarie 4. Scenarie 5 og Scenarie 6 er de klart dyreste scenarier.
Variable driftsomkostninger

Det fremgår af Tabel 7-3, at de variable driftsomkostninger stiger ved at gå fra
Scenarie 0 til Scenarie 1. Dette skyldes, at det er antaget, at afregningsprisen
for spildevandet fra Hørning til Aarhus koster 7 kr. per m³. Denne afregningspris
indeholder både variable, faste driftsomkostninger og en del af afskrivningerne
på Aarhus Vand's renseanlæg, som Skanderborg Forsyning skal dække. Det skal
bemærkes, at det er en estimeret pris, og at den ikke er forhandlet eller diskuteret med Aarhus Vand, men det forventes ikke, at afregningsprisen kan blive
meget billigere.
De variable driftsomkostninger falder i Scenarie 2 ift. Scenarie 1, da spildevandet fra Hørning sendes til rensning på det udbyggede SCR. Den variable enhedsdriftsomkostning på det udbyggede SCR er lavere end afregningsprisen overfor
Aarhus Vand.
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De variable driftsomkostninger er i Scenarie 3 og 4 på niveau med de variable
driftsomkostninger i Scenarie 2, men en smule større, da vandet skal pumpes
fra Døjsøvej til en ny lokation for SCR i Scenarie 3 og 4.
De variable driftsomkostninger i Scenarie 5 er som i Scenarie 1, hvor SCR udbygges.
De variable driftsomkostninger er i Scenarie 6 de klart dyreste, da al spildevandet fra Skanderborg Forsyning nu renses af Aarhus Vand til en afregningspris af
7 kr./m³.
Faste driftsomkost-

De faste driftsomkostninger falder i Scenarie 1 ift. Scenarie 0, da Ry, Gl. Rye og

ninger

Hørning renseanlæg lukkes. De faste driftsomkostninger er større i Scenarie 2
end i Scenarie 1, da halvdelen af de faste driftsomkostninger på Hørning renseanlæg overføres til SCR. De faste driftsomkostninger stiger i Scenarie 3 ift. Scenarie 2, da anlægget på Døjsøvej kun delvist nedlægges og som sådan opretholdes som et driftssted.
De faste driftsomkostninger i Scenarie 5 er lig de faste driftsomkostninger i Scenarie 1, hvorimod de faste driftsomkostninger er lavest i Scenarie 6, hvor der
kun er driftssted i Skovby tilbage.
Betragtes udelukkende de samlede driftsomkostninger, er Scenarie 2 det billigste, efterfulgt af Scenarie 4 og Scenarie 3. Dette skyldes, at det udbyggede SCR
har lave driftsomkostninger, og at et nyt SCR ikke har billigere driftsomkostninger. Driftsomkostningerne når spildevandet sendes ud af forsyningsområdet til
en pris på 7 kr./m³ giver de dyreste scenarier (Scenarie 6, Scenarie 1 og Scenarie 5), set ud fra et driftsomkostningsperspektiv, og er endda dyrere end det nuværende scenarie.

Nye pumpeomkostninger

Nye pumpeomkostninger er lavest i Scenarie 0, hvor der kun skal pumpes fra
Voerladegård til SCR og fra Låsby til Skovby. Disse omkostninger er dog ens i
alle scenarier. Pumpeomkostningerne i Scenarie 1 og 2 er identiske, da Ry og
Gl. Rye renseanlæg lukkes i begge scenarier. Pumpeomkostningerne for at
pumpe spildevandet fra Hørning til SCR eller til Aarhus/Viby er vurderet til at koste det samme.
Pumpeomkostningerne i Scenarie 3 er større end i Scenarie 2; selvom de tre
renseanlæg nedlægges i begge scenarier, skal spildevandet fra SCR pumpes til
en ny lokation for det nye SCR i Scenarie 3.
Pumpeomkostningerne er klart de dyreste, hvor al spildevand eller det rensede
spildevand sendes ud af forsyningsområdet. Dvs. scenarie 5 og 6.
Pumpeomkostningerne i Scenarie 4 er lidt dyrere end i Scenarie 3, da scenariet
indebærer en massiv omlægning af ledningsnet og pumpestationer i Skanderborg by, og da der skal pumpes lidt mere med vandet.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A225825-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Strukturplan rapport endelig udgave.docx

STRUKTURPLAN FOR SKANDERBORG FORSYNING A/S - POTENTIALER OG MULIGHEDER

Nyinvesteringer

63

Nyinvesteringerne er gennemgået tidligere, men de afskærende ledninger i Scenarie 5 og 6 indebærer, at disse scenarier økonomisk set er markant dyrere end
de øvrige scenarier. I både Scenarie 3 og 4 bygges der et nyt SCR til 245 mio.
kr. For Scenarie 4, hvor arealet SCR på Døjsøvej rømmes totalt til andet formål,
skal der, udover transportledning fra det eksisterende SCR til det nye SCR, ske
massive omlægninger af afløbssystemet i Skanderborg by og opland, herunder
nyetablering af et stort sparebassin og pumpestation på anden lokalitet (under
boldbanerne ved Birkevej). Dette vil i princippet betyde en nedlæggelse af boldbanerne.

Reinvesteringer

Reinvesteringerne i de eksisterende og de nye aktiver er relativt høje i Scenarie
0, da der skal renoveres regelmæssigt på alle nuværende renseanlæg. Renoveringsomkostningerne falder i Scenarie 1 og 2, men er lidt større i Scenarie 2 end
i Scenarie 1, da kapacitetsforøgelsen af SCR i Scenarie 2 er større end i Scenarie
1, hvor Hørning renseanlæg nedlægges, da det udbyggede SCR i Scenarie 2 skal
kunne håndtere spildevandet fra Hørning.
Reinvesteringerne er selvfølgelig mindst i Scenarie 6, hvor al spildevandet (På
nær spildevand fra Skovby) bliver renset i Aarhus.
Nedenfor i de næste to tabeller (Tabel 7-4 og Tabel 7-5) er illustreret de samme
hovedtal, men for perioden fra 2021 og frem til henholdsvis 2081 og 2096.
Tabel 7-4

De samlede omkostninger i hvert scenarie brudt ned på omkostningskategorier (2021-2081)

NPV, 2021-2081
(mio. kr.)
Variable omkostninger
Faste omkostninger
Pumpeomkostninger
Investeringer
Reinvesteringer
Restværdi
I alt

Scenarie 0

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Scenarie 4

Scenarie 5

Scenarie 6

424

580

328

327

327

580

1,338

432

338

371

432

402

339

116

9

35

35

48

62

153

157

200

320

354

483

672

1,921

1,506

831

603

649

910

1,137

632

492

131

111

122

182

212

329

296

1,766

1,765

1,615

2,017

2,388

3,296

3,313
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Tabel 7-5

De samlede omkostninger i hvert scenarie brudt ned på omkostningskategorier (2021-2096)

NPV, 2021-2096
(mio. kr.)

Scenarie 0

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Scenarie 4

Scenarie 5

Scenarie 6

496

684

382

379

379

684

1.593

503

393

432

505

470

394

129

11

41

41

57

73

179

187

200

320

354

483

672

1.921

1.506

978

710

763

1.061

1.296

749

573

102

74

80

125

135

111

132

2.086

2.074

1.891

2.361

2.755

3.817

3.856

Variable omkostninger
Faste omkostninger
Pumpeomkostninger
Investeringer
Reinvesteringer
Restværdi
I alt

Tabel 7-4 og Tabel 7-5 ændrer ikke på konklusionerne, men bekræfter, at Scenarie 2 er det billigste scenarie for alle tre analyseperioder. Rækkefølgen af hvor
store omkostningerne er i scenarierne ændres ikke.

7.1

Takstmæssige konsekvenser

Investeringerne i en ny hovedstruktur medfører ikke en øget økonomisk ramme
og dermed ingen mulighed for at øge taksten. En ny hovedstruktur skal medføre
en omkostningsbesparelse på renseomkostningerne på en sådan vis, at Skanderborg Forsyning kan imødekomme effektiviseringskravene fra Forsyningssekretariatet.
Skanderborg Forsyning har et årligt generelt effektiviseringskrav på 2 %, og kan
herudover få et årligt individuelt effektiviseringskrav på op til 2 %. Som følge
heraf er det afgørende for selskabets økonomiske situation, at der investeres i
anlæg, som er mere omkostningseffektive og dermed reducerer Skanderborg
Forsyning renseomkostninger.
Scenarie 2 er billigere end den nuværende decentrale rensestruktur i Skanderborg Forsyning. Projektet skal lånefinansieres, men da lånene tilbagebetales
over en lang periode og driftsomkostningerne og reinvesteringerne til spildevandsrensningen vil falde, vil forbrugerne ikke opleve stigende takster som følge
af centraliseringen.
Med udgangspunkt i den nuværende renseanlægsstruktur (Scenarie 0), er der
udarbejdet en sammenlignende beregning af takstpåvirkningen for alle scenarier. Da omkostninger til administration, pumpeomkostninger i det eksisterende
ledningsnet, samt renoveringer af det eksisterende ledningsnet ikke er med i
omkostningsberegningerne ovenfor, fordi de er ens i alle scenarier, kan der ikke
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umiddelbart udregnes en takst i kr. per. m³ for de enkelte scenarier. Dog kan
der udregnes en takstpåvirkning af de enkelte scenarier sammenholdt med Scenarie 0. Takstpåvirkningen er illustreret i Tabel 7-6 og viser den takstmæssige
konsekvens af et givent scenarie i forhold til det nuværende scenarie. I tabellen
anvendes den debiterede vandmængde (m³-drikkevand) på ca. 2,4 mio. m³
som sammenligningsgrundlag.
Tabel 7-6

Takstpåvirkning
Takstpåvirkning
kr./m³

Scenarie 0
Scenarie 1

0,24

Scenarie 2

-0,98

Scenarie 3

2,96

Scenarie 4

7,40

Scenarie 5

14,84

Scenarie 6

14,81

Spildevandstaksten bliver ca. 1 kr. billigere ved gennemførsel af scenarie 2 ift.
den nuværende renseanlægsstruktur (scenarie 0), imens spildevandstaksten bliver 3-15 kr./m³ dyrere ved gennemførsel af scenarie 3-6.
Kommunalt eller statsligt fastsatte, godkendte eller planlagte mål, som skal
ligge inden for områderne miljø, sundhed, energieffektivitet, klima, forsyningssikkerhed og service, giver tillæg til Skanderborg Forsynings økonomiske
ramme, og vil derfor medføre takststigninger.
Hvis myndigheden fastsætter særlige krav, f.eks. til fosforudledning til Skanderborg Sø eller Gudenåsystemet, skal en del af projektøkonomien godkendes af
Forsyningssekretariatet.

7.2

Klimatilpasning medfører takststigninger

Klimaforandringerne har ført til, at der i Danmark hyppigere er kraftig nedbør og
skybrud. Når det regner kraftigt, kan afløbssystemet eller renseanlæggene ikke
håndtere de store vandmængder, og urenset spildevand udledes til vandområderne. Samtidig skærpes kravene til, hvor ofte sådanne aflastninger må ske.
Skanderborg Forsyning er i gang med at tilpasse afløbssystemet, så kombinationen af mere og kraftigere regn og skærpede krav til aflastninger kan håndteres.
Det betyder massive investeringer i afløbssystemet som f.eks. bassiner, separatkloakering og LAR-løsninger. Disse investeringer får spildevandtaksten til fortsat
at stige de kommende år.
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Miljømæssige konsekvenser –
påvirkning af recipienter

De miljømæssige konsekvenser af de forskellige scenarier afrapporteres i dette
kapitel. Givet at vi kender til renseeffektiviteten på renseanlæggene for fosfor
(jf. Tabel 3-3), kan de årlige udledninger af fosfor fra de enkelte renseanlæg udregnes. På grund af befolkningsudviklingen vokser PE-belastningen på de enkelte renseanlæg og dermed også udledningen af fosfor til recipienterne (idet
der ikke er indregnet forbedret rensning på det enkelte renseanlæg i analysen).
Derfor er de årlige gennemsnit i de enkelte scenarier også større end afrapporteret i Tabel 3-4, som gav et øjebliksbillede.
I Tabel 8-1 og Figur 8-1 er illustreret den gennemsnitlige årlige udledning af fosfor fra renseanlæggene i forsyningsområdet samt den årlige udledning til Gudenåsystemet (Randers Fjord) og Århus Bugt i de forskellige scenarier.
Tabel 8-1

Årlig gennemsnitlig udledning af fosfor til recipienterne fra alle renseanlæg
og specifikt til Gudenåsystemet
Gennemsnitlig årlig fosfor-udledning fra alle renseanlæg i Skanderborg Forsyning
i kg

Gennemsnitlig årlig udledning af
fosfor til Gudenåsystemet (Randers Fjord) i kg

Gennemsnitlig årlig udledning af
fosfor til Århus
Bugt/Kattegat i kg

Scenarie 0

967

530

437

Scenarie 1

638

268

370

Scenarie 2

622

303

319

Scenarie 3

622

303

319

Scenarie 4

622

303

319

Scenarie 5

638

268

370

Scenarie 6

732

69

663
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Figur 8-1 Fosforudledning fra Skanderborg Forsynings renseanlæg og specifikt til Gudenåsystemet

Fosforudledning til recipient
1,200
1,000
800
600
400
200
Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Scenario 6
Årlig udledning til Gudenåsystemet

Årlig udledning til Århus bugt

Som det ses af Tabel 8-1 og Figur 8-1, er det scenarie, der belaster recipienterne mest med fosfor, det nuværende Scenarie 0.
I Scenarie 2, Scenarie 3 og Scenarie 4 reduceres fosforbelastningen fra alle renseanlæg med 36 % fra 967 kg fosfor til 622 kg fosfor. Belastningen af Gudenåsystemet med fosfor reduceres med 43 % fra 530 kg fosfor til 303 kg fosfor.
Da de årlige omkostninger i Scenarie 3 og 4 er højere end i Scenarie 0, kan omkostningen til at fjerne 346 kg fosfor i de to scenarier udregnes til hhv. 20.550
kr./kg fosfor i Scenarie 3 og 51.400 kr./kg fosfor i Scenarie 4. I Scenarie 2 er de
årlige omkostninger lavere end i Scenarie 0, hvorfor der både reduceres i de årlige omkostninger for Skanderborg Forsyning, mens udledningen af fosfor reduceres med 346 kg uden omkostninger.
I de dyre Scenarie 5 og Scenarie 6 reduceres de samlede udledninger af fosfor
med hhv. 329 kg (som i Scenarie 1) og 236 kg. Da de årlige omkostninger i Scenarie 5 og 6 er højere end Scenarie 0, kan omkostningen til at fjerne fosfor i de
to scenarier udregnes til hhv. 108.150 kr./kg fosfor i Scenarie 5 og 150.900
kr./kg fosfor i Scenarie 6.
Ovennævnte gennemsnitlige udledninger af fosfor bør ses i sammenhæng med
de nuværende fosforkvoter. Den nuværende fosforkvote for SCR til Skanderborg
Sø er 504 kg fosfor per år. Derudover har Ry og Gl. Rye fosforkvoter i deres udledningstilladelser på hhv. 547,5 kg fosfor per år og hhv. 135 kg fosfor per år. I
alt er summen af de gældende fosforkvoter for renseanlæggene i Gudenåsystemet (udlederkrav) ca. 1.186,5 kg fosfor per år.
Låsby Renseanlæg og Hørning Renseanlæg, der tilhører hovedopland Århus
Bugt, har fosforkvoter på hhv. 109,5 kg/år og 146 kg/år. Der er ingen fosforkvote for Skovby Renseanlæg, men et almindeligt koncentrationskrav for fosfor
som udlederkrav.
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Det skal bemærkes, at den nuværende fosforkvote for udledning fra Skanderborg Centralrenseanlæg til Skanderborg Sø ikke overskrides ved afskæring af
spildevand fra Voerladegård til SCR og heller ikke ved nedlæggelse af Ry, Gl.
Rye og Hørning renseanlæg til SCR.
Ved nedlæggelse af renseanlæg fjernes belastningen af recipienterne lokalt set,
hvilket er en miljømæssig forbedring for de lokale recipienter, f.eks. Salten Å og
Birksø samt Århus Å.
Miljøstyrelsen har gennem de senere år udarbejdet virkemiddelkataloger for at
målrette indsatsen for reduktion af fosfor til vandområderne. Virkemidlerne
handler om supplerende rensetrin, bassinanlæg til opsamling af regnvandsbetingede udledninger, vådområder i ådale, omlægning af landbrugsdriften m.v.
Skanderborg Kommune har ansøgt om statslige tilskud til ådalsprojekter, men
omkostningerne har været for høje. I den seneste publikation fra Miljøstyrelsen
fra 2020 er udarbejdet et katalog for både det åbne land og for landbruget. Rapporten er et katalog over virkemidler, som kan målrettes til de områder, hvor
både risikoen for fosfortab er stor, og hvor vandmiljøet er fosforfølsomt. Virkemidlerne kan anvendes i en målrettet fosforindsats i de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kataloget indeholder samtidig forslag til afværgeforanstaltninger mod fosfortab i den nationale vådområdeindsats. Prisniveauet for disse
indsatser varierer fra ca. 500 kr./kg fosfor fjernet til godt 100.000 kr./kg fosfor
fjernet.
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Følsomhedsanalyse

Dette kapitel tester robustheden af resultatet præsenteret i det foregående kapitel. Der er analyseret på ændrede genanskaffelsespriser på renseanlæg, driftsomkostninger og investeringsomkostninger. Alle antagelser er ændret således,
at de anslåede omkostninger er øget med 10 % til 30 % fra de centrale antagelser.

9.1

Justering af genanskaffelsesprisen

Genanskaffelsespriserne på de eksisterende renseanlæg er blevet estimeret.
Hvis disse ikke er retvisende, vil det påvirke resultatet af analysen. Genanskaffelsesprisen påvirker de samlede rehabiliteringsomkostninger. I dette følsomhedsscenarie er genanskaffelsesværdien antaget at være 10 %, 20 % og 30 %
højere end antaget i det centrale estimat. Tabel 9-1 nedenfor viser konsekvensen på de årlige omkostninger ved ændringen af de centrale parametre.
Tabel 9-1

Årlig omkostning i hvert scenarie – ved øgede genanskaffelsespriser af
renseanlæg. Resultater rapporteret for perioden 2021-2056

Mio. kr.

Basis

10 %

20 %

30 %

Scenarie 0

37,8

39,1

40,4

41,8

Scenarie 1

38,4

39,2

40,1

41,0

Scenarie 2

35,4

36,3

37,2

38,0

Scenarie 3

44,9

46,0

47,2

48,3

Scenarie 4

55,5

56,7

57,8

58,9

Scenarie 5

73,4

74,3

75,1

76,0

Scenarie 6

73,3

74,5

75,6

76,7

Der fremgår af Tabel 9-1, at forøgede genanskaffelsespriser ikke ændrer på det
overordnede resultatet af analysen. Scenarie 2 er stadig det billigste. De samlede omkostninger stiger i alle scenarierne, men mest i Scenarie 0, hvor der er
flest renseanlæg. Scenarie 2 bliver relativt billigere, hvis værdiansættelsen af de
eksisterende renseanlæg var for lav.

9.2

Variable driftsomkostninger

Driftsomkostningerne på renseanlæggene var generelt relativt lave, hvilket jo er
udtryk for en god effektivitet af driften af anlæggene. I dette følsomhedsscenarie er driftsomkostningerne årligt øget med 10 %, 20 % og 30 % ift. de eksisterende driftsomkostninger. Resultatet er vist i Tabel 9-2 nedenfor.
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Tabel 9-2

Årlig omkostning i hvert scenarie – ved øgede variable driftsomkostninger
på renseanlæg. Resultater rapporteret for perioden 2021-2056

Mio. kr.

Basis

10 %

20 %

30 %

Scenarie 0

37,8

38,7

39,7

40,6

Scenarie 1

38,4

39,1

39,7

40,4

Scenarie 2

35,4

36,2

36,9

37,6

Scenarie 3

44,9

45,6

46,4

47,1

Scenarie 4

55,5

56,3

57,0

57,8

Scenarie 5

73,4

74,1

74,8

75,5

Scenarie 6

73,3

73,8

74,2

74,7

Det fremgår af Tabel 9-2, at det ikke ændrer på resultatet af analysen, at de variable driftsomkostninger på de eksisterende renseanlæg øges. Scenarie 2 er
stadig det billigste. De samlede omkostninger stiger i alle scenarierne, men mest
i det eksisterende scenarie, hvor der er flest renseanlæg og højeste driftsomkostninger. De samlede omkostninger stiger i alle scenarierne, men centraliseringsalternativerne bliver en smule mere attraktive, da driftsomkostningerne i
centraliseringsscenarierne relativt bliver en smule mindre.

9.3

Investeringsomkostninger

COWI har anslået investeringsomkostningerne til afskærende ledninger, pumpestationer, bassiner og kapacitetsudvidelser. Disse blev baseret på dagens erfaringstal, men hvis de blev vurderet for lavt, ville de straffe det nuværende scenarie. I dette følsomhedsscenarie er de anslåede investeringsomkostninger øget
med 10 %, 20 % og 30 % ift. de oprindelige anslåede investeringsomkostninger. Resultatet er vist i Tabel 9-3 nedenfor.
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Årlig omkostning i hvert scenarie – ved øgede investeringsomkostninger.
Resultater rapporteret for perioden 2021-2056

Mio. kr.

Basis

10 %

20 %

30 %

Scenarie 0

37,8

39,1

40,4

40,9

Scenarie 1

38,4

39,2

40,1

41,7

Scenarie 2

35,4

36,3

37,2

39,3

Scenarie 3

44,9

46,0

47,2

51,2

Scenarie 4

55,5

56,7

57,8

65,1

Scenarie 5

73,4

74,3

75,1

86,5

Scenarie 6

73,3

74,5

75,6

82,2

Det fremgår af Tabel 9-3, at det ikke ændrer på resultatet af analysen at investeringsomkostningerne til afskærende ledninger, nye renseanlæg, opgradering
af renseanlæg og nye pumpestationer mv. øges. Scenarie 2 er stadig det billigste, selv ved en 30 % forøgelse af alle investeringsomkostninger. De samlede
omkostninger stiger i alle scenarierne med øgede investeringsomkostninger,
men mindst i Scenarie 0, hvor der skal foretages færrest nyinvesteringer. Dvs.
det afhænger af i hvor høj grad Skanderborg Forsyning har været i stand til at
vurdere investeringsniveauet, og med hvilket sikkerhedsniveau, investeringerne
er besluttet på. COWI vurderer, at Skanderborg Forsyning har været meget forsigtige i deres investeringsoverslag, hvorfor det nok er mere sandsynligt, at de
er overestimerede.

9.4

Hørning Renseanlæg

Der er foretaget en analyse af, om det kan svare sig økonomisk at bibeholde
Hørning Renseanlæg på sin nuværende placering og fortsætte driften, eller om
det er billigst at lukke Hørning Renseanlæg og lede spildevandet til et opgraderet renseanlæg i Skanderborg. Analysen viste, at i den korte analyseperiode var
det omkostningsmæssigt ligeværdigt, om Hørning Renseanlæg blev nedlagt eller
fortsatte driften på den nuværende lokalitet. I de længere analyseperioder var
det billigere at nedlægge Hørning Renseanlæg og lede spildevandet til Skanderborg Centralrenseanlæg.

9.5

Opsummering på følsomhedsanalysen

De ovenfor udarbejdede følsomhedsanalyser viser, at resultatet af scenarieanalysen er robust overfor ændringer i antagelserne. Scenarie 2 er stadig det mest
attraktive scenarie. Det vil dog blive mindre attraktivt, hvis investeringsomkostningerne (som er meget konservativt estimeret) var underestimeret, men
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scenariet ville blive mere attraktivt, hvis vurderingen af genanskaffelsespriserne
på de nuværende renseanlæg var underestimeret, eller at driftsomkostningerne
var underestimerede.
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Investeringsplan i Scenarie 2

Nedenfor i Tabel 10-1 fremgår en foreløbig investeringsplan for investeringerne i
Scenarie 2. Den foreløbige investeringsplan viser størrelsen og rækkefølgen på
de nødvendige investeringer, men en endelig tidsplan vil afhænge af den øvrige
planlægning, herunder den økonomiske regulering samt kapaciteten hos både
Skanderborg Forsyning og myndigheden Skanderborg Kommune.
Tabel 10-1
Scenarie 2

Årlige investeringer i Scenarie 2
2021

2023

2024

2026

2027

Samlet

687,500

0

2,650,000

0

4,500,000

7.837.500

14,752,000

122,000,000

0

42,000,000

0

178.752.000

8,248,000

10,000,000

0

5,000,000

0

23.248.000

Kapacitetsudvidelse, kr.

0

150,000,000

0

0

0

150.000.000

Øvrige investeringer, kr.

2,000,000

0

0

0

0

2.000.000

0

0

0

0

0

0

25,687,500

282,000,000

2,650,000

47,000,000

4,500,000

361.837.500

Nedlæggelse, kr.

Transportsystem, kr.
Pumpestationer, kr. investering

Nye anlæg, kr.
I alt
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Andre perspektiver

11.1 Medicinrester
Medicin er ofte livsnødvendig og afgørende for patienters helbred og livskvalitet.
Bagsiden af medaljen er, at medicinrester ofte havner i vores vandmiljø. En patient, der behandles med f.eks. cytostatika i forbindelse med en kræftbehandling,
vil efter behandlingen udskille cytostatika via urin og afføring. Problemet med
medicinrester opstår, når patienterne sendes hjem efter behandling på hospitalet, da de udskiller medicinrester i afføringen og urinen i op til tre til fem dage
efter hjemsendelse. Derudover får patienterne medicin med hjem, som indtages
i hjemmet. Medicinresterne ender efterfølgende på det kommunale renseanlæg
via det almindelige spildevand. Renseanlægs evne til at fjerne medicinrester er i
dag i fokus sammen med den miljømæssige effekt. Hvis renseeffekten ikke er
tilstrækkelig, viser erfaringen, at der bliver stillet krav til supplerende rensning
med ny teknologi. Alt andet lige vil det være en fordel, at supplerende rensetrin
etableres på et centralt renseanlæg frem for på en række små.

11.2 Mikroplast
Mikroplast er plastpartikler, som er mindre end ca. 5 mm i diameter. Mikroplast
udgør en stor del af plastforureningen. Den er ikke synlig og kommer fra forskellige kilder, som man ikke tænker over, f.eks. kosmetik, tøj, bildæk og mange industrielle processer. Velfungerende renseanlæg fjerner en stor del af mikroplasten, men resten ender i slammet og dermed ofte igen ude på markerne i vandmiljøet, hvis de ikke opfanges i slammet.

11.2.1 Skærpede krav
Det kan tænkes, at der kommer skærpede krav til rensning for f.eks. medicinrester og mikroplast, hvilket vil gøre det fordyrende, hvis denne slags tertiære
renseprocesser skal introduceres på alle forsyningens renseanlæg. Dette taler
for en relativt centraliseret renseanlægsstruktur.

11.3 Myndighedsforhold
I forbindelse med planlægning og gennemførelse af anlægsprojekter med nedlæggelse af renseanlæg, etablering af transportledningsanlæg og ombygning/nybygning af renseanlæg skal der foretages en omfattende myndighedsbehandling
der som de væsentligste omfatter tillæg til spildevandsplan, miljøvurdering
(VVM), evt. Natura 2000 konsekvensvurderinger, udledningstilladelser, miljøgodkendelse, naturbeskyttelsesdispensationer og byggetilladelser osv.
Der er forskel i omfanget og kompleksiteten af myndighedsbehandling for de
forskellige scenarier. Det vurderes, at der i scenarier med flytning af spildevand
eller renset spildevand over kommunegrænser vil være en mere kompleks og
omfangsrig myndighedsbehandling end scenarier der foregår i samme
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kommune, da flere myndigheder og interessenter skal involveres i sagsbehandlingen for de scenarier.
Samtidig vil der i disse scenarier være et vist tab af indflydelse og suverænitet
for både Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning.
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Nedlæggelse af renseanlæg –
anlægskomponentfriholdte arealer på
renseanlægsmatriklen til andet formål

I de strukturscenarier, hvor der analyseres på nedlæggelse af renseanlæg, vil
der sandsynligvis kunne anvendes ”anlægskomponentfriholdte” arealer fra renseanlægsmatriklerne til andet formål.
Men den grundlæggende udfordring er dog, at Skanderborg Forsyning i alle scenarier, bortset fra Scenarie 4 specifikt for Skanderborg Centralrenseanlæg, stadig har behov for en del af arealet til sparebassinanlæg og pumpestation. Det
omhandler derudover Hørning, Ry og Gl. Rye renseanlæg. Det betyder, at ingen
renseanlægsmatrikler fuldstændig kan overgives til anden arealanvendelse,
bortset fra Skanderborg Centralrenseanlæg i det nævnte Scenarie 4.
Derudover skal man være klar over, at der er retningsgivende afstandskrav/respektafstande fra sådanne tekniske spildevandsanlæg – denne respektafstand er
som udgangspunkt 100 meter for renseanlæg.
Det betyder, at det ikke er hvilken som helst anvendelse de ”anlægskomponentfriholdte” arealer vil kunne bruges til. F.eks. vil arealet ikke kunne anvendes til
boligformål indenfor respektafstanden, men evt. rekreative formål eller andet offentligt formål. Det forholder sig sådan, at de ”anlægskomponentfriholdte” arealer på matriklerne for alle renseanlæggene i alle scenarier vil skulle anvendes
som værende en del af den respektafstand til naboer/andet anvendelsesformål.
Skanderborg Forsyning forventer derfor, at hver af disse matrikler for renseanlæggene fortsat vil beholde deres kommuneplanramme, som teknisk anlæg og
med konsekvenszone iht. planloven/kommuneplanen. Derudover er der forskellige naturbeskyttelseslinjer for søer og åer, som kan influere på muligheder for
arealanvendelsen for nybyggeri efterfølgende.
På de nedenstående skitser er der med rød skravering angivet det areal, hvor
Skanderborg Forsyning vil kunne have sine nødvendige anlægskomponenter på.
Dette er blot en grov skitse og arealopmåling, som ikke som sådan er gennemarbejdet og detailplanlagt, idet der bl.a. ikke er regnet på nødvendig kapacitet af
sparebassinanlæg og om det er muligt eventuelt at omlægge ledningsanlæggene
og evt. flytte pumpestationsanlæggene på de konkrete renseanlæg, som skitseret.

12.1 Nedlæggelse af Skanderborg
Centralrenseanlæg – Scenarie 3 (delvis
udflytning)
I Scenarie 3 vil Skanderborg Forsyning stadig have behov for de markerede arealer til sparebassin og pumpestationsanlæg (7.875 m2) samt anlægget til rensning af opspædet spildevand og overfladevand (DensaDeg-anlægget – ca. 730
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m2) – jævnfør Figur 12-1. Det samlede areal af disse to områder svarer til i alt
ca. 8.605 m2. Matriklens samlede areal er 34.332 m2.
Der er med røde linjer groft skitseret respektafstanden på de ca. 100 meter fra
den af anlægsområderne, hvor råspildevandet befinder sig. Det vil kunne betyde, at en del af nabomatriklerne mod øst, som er erhvervsområder, evt. ville
kunne anvendes til boligformål.

Figur 12-1

Skanderborg Centralrenseanlæg – scenarie 3.

12.2 Nedlæggelse af Skanderborg
Centralrenseanlæg – Scenarie 4 –
fuldstændig rømning
I scenarie 4 rømmer Skanderborg Forsyning fuldstændigt matriklen og hele arealet er til dermed til rådighed til andet formål. Matriklens samlede areal er
34.332 m2.
Det scenarie betyder dog, at sparebassinanlæg og pumpestationsanlæg skal placeres et andet sted i byen (boldbaner ved Birkevej) pga. kloakledningsnettet,
hvorfra det pumpes til en ny placering af centralrenseanlægget. Kloakledningsanlægget i Skanderborg by skal desuden omlægges i stor stil, og vil betyde væsentlige trafikale udfordringer i byen imens.
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12.3 Nedlæggelse af Hørning Renseanlæg – alle
scenarier
Ved en nedlæggelse af Hørning Renseanlæg er der umiddelbart to muligheder
mht. Forsyningens anvendelse af arealet:

›

A: at flytte pumpestation-anlægget hen mod den nyeste af bassinerne (nuværende efterklaringstank), som er den nordligste, som så ville skulle ombygges til sparebassin. Derudover vil der skulle foretages en del ledningsomlægninger. Forsyningen skal så have en vejadgang til de tekniske anlæg.
Se Figur 12-2.

›

B: at bibeholde pumpestationen hvor den ligger nu, nemlig sydligst på arealet, hvilket dog giver udfordringer for arealanvendelsen, da der er langt til
et nuværende tankanlæg, som kan genanvendes og ombygges til sparebassin. Det er mest hensigtsmæssigt, hvis der er meget kapacitet i sparebassinanlæg og det er i god tilstand. Denne er ikke skitseret og arealmæssigt
beregnet.

Matriklens samlede areal er på 15.324 m2. Det areal, som Skanderborg Forsyning har behov for til sine anlægskomponenter, er på ca. 5.600 m2.
Der er med røde linjer groft skitseret respektafstanden på de ca. 100 meter fra
området, hvor råspildevandet befinder sig i sparebassinanlæg.
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Hørning Renseanlæg - alternativ A.

12.4 Nedlæggelse af Ry Renseanlæg – alle
scenarier
Det areal, som Skanderborg Forsyning har behov for til sine anlægskomponenter, er på ca. 5.800 m2.
Der er med røde linjer groft skitseret respektafstanden på de ca. 100 meter fra
området, hvor råspildevandet befinder sig i sparebassinanlæg. Matriklens samlede areal er på 13.800 m2.
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Figur 12-3

Ry Renseanlæg.

12.5 Nedlæggelse af Gl. Rye Renseanlæg – alle
scenarier
Det areal, som Skanderborg Forsyning har behov for til sine anlægskomponenter, er på ca. 2.325 m2.
Der er med røde linjer groft skitseret respektafstanden på de ca. 100 meter fra
området, hvor råspildevandet befinder sig i sparebassinanlæg. Matriklens samlede areal er på 7.604 m2.
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Gl. Rye Renseanlæg.
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Afsluttende konklusioner

Baseret på de udførte analyser og undersøgelser kan følgende konklusioner opsummeres:

›

Skanderborg Forsyning skal foretage store investeringer i de kommende år.

›

De samlede investeringer varierer meget scenarierne imellem. I Scenarie 0
er de samlede investeringer vurderet til at være 202 mio. kr. Det stiger til
327 mio. kr. i Scenarie 1 og yderligere til 362 mio. kr. i Scenarie 2. Scenarie 3 og Scenarie 4 koster hhv. 502 mio. kr. og 701 mio. kr. Scenarie 5 og
Scenarie 6 er de absolut dyreste scenarier med anslåede 1.977 mio. kr. og
1.550 mio. kr.

›

Det økonomisk mest attraktive scenarie er Scenarie 2, hvor den gennemsnitlige behandlingspris er 5,31 kr./m³, mens den gennemsnitlige behandlingspris i den nuværende struktur er 5,67 kr. Det svarer også i årlige omkostninger, at Scenarie er 2,35 mio. kr. billigere end den nuværende struktur.

›

I Scenarie 2 nedlægges Ry og Gl. Rye renseanlæg i 2024 og renseanlægget
i Hørning nedlægges i 2027 og spildevandet renses på et opgraderet renseanlæg i Skanderborg. Spildevandet fra Låsby ledes til Skovby Renseanlæg,
som bibeholdes som et selvstændigt renseanlæg. Spildevandet fra Voerladegård tilbageføres til SCR, da det økonomisk set er meget billigere for forbrugerne i Skanderborg Forsyning.

›

For at Scenarie 1 skal være lige så attraktiv økonomisk set som Scenarie 2,
skal afregningsprisen for spildevandet fra Hørning til Aarhus Vand sænkes
til det halve – dvs. ca. 3,5 kr./m³.

›

Scenarie 5 og Scenarie 6, hvor der skal etableres lange transportledninger,
er meget dyre scenarier.

›

Behandlingsprisen per m³ spildevand faldt alle i de længere analyseperioder, på nær i den nuværende struktur, hvilket indikerer, at der er stordriftsfordele ved at gå fra den nuværende struktur til en centralisering i Skanderborg.

›

De udarbejdede følsomhedsanalyser viser, at resultatet af scenarieanalysen
er robust overfor ændringer i antagelserne omkring genanskaffelsespriser,
nyinvesteringer og driftsomkostninger. Scenarie 2 er stadig det mest attraktive scenarie.

›

Den økonomiske regulering af Vandsektoren er i bevægelse. Det må forventes, at investeringerne i hovestrukturen skal gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme, dvs. med den nuværende takst og at investeringer i den nye hovedstruktur skal finansieres gennem effektiviseringer.
Der er muligheder for, at de dele af investeringerne som er en konsekvens
af lokale miljømål kan gennemføres som takststigning. I givet fald skal det
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godkendes af Forsyningssekretariatet. Det er alene scenarierne 0, 1 og 2
som ser ud til at kunne gennemføres indenfor den nuværende økonomiske
ramme.

›

Nedlæggelse af renseanlæg indebærer, at en del af grunden skal anvendes
til bassinanlæg og andre tekniske installationer som alle har brug for en respektzone pga. lugt og støj. Konsekvensen er, at for scenarierne 0, 1 og 2
bringes der reelt ikke arealer i spil som kan anvendes til andet formål.

›

Scenarie 0 er det scenarie, der belaster recipienterne mest med fosfor. Scenarierne 2, 3 og 4 reducerer den årlige fosforbelastning fra alle renseanlæg
med 36 % fra 967 kg fosfor til 622 kg fosfor. Belastningen af Gudenåsystemet med fosfor reduceres årligt med 43 % i Scenarie 2, Scenarie 3 og Scenarie 4; fra 530 kg fosfor til 303 kg fosfor. Belastningen af Århus Bugt med
fosfor reduceres i de samme scenarier årligt med 27 % fra 437 kg til 319
kg.

›

Da de årlige omkostninger i Scenarie 3 og 4 er højere end Scenarie 0, så
kan omkostningen til at fjerne 346 kg fosfor i de to scenarier udregnes til
hhv. 20.550 kr./kg fosfor i Scenarie 3 og 51.400 kr./kg fosfor i Scenarie 4. I
Scenarie 2 er de årlige omkostninger lavere end i Scenarie 0, hvorfor der
både reduceres i de årlige omkostninger for Skanderborg Forsyning, men
udledningen af fosfor reduceres med 346 kg uden omkostninger.

›

Den nuværende fosforkvote for udledning fra Skanderborg Centralrenseanlæg til Skanderborg Sø overholdes ved afskæring af spildevand fra Voerladegård til SCR og ved nedlæggelse af Ry, Gl. Rye og Hørning Renseanlæg
til SCR.

›

Ved nedlæggelse af renseanlæg fjernes belastningen af recipienterne lokalt
set, hvilket er en miljømæssig forbedring for de lokale recipienter, som
f.eks. Salten Å og Birksø samt Århus Å.

›

Silkeborg forsyning har henvendt sig til Skanderborg Forsyning om hvorvidt
spildevandet fra Ry og Gl. Rye evt. skulle renses på et nyt renseanlæg i Silkeborg. Omkostningerne ved at lægge nye afskærende ledninger for Skanderborg Forsyning er dyrere for strækningen fra Ry til Svostrup end fra Ry
til Skanderborg. Herudover er de løbende pumpeomkostninger lidt dyrere
på strækningen fra Ry til Svostrup end fra Ry til Skanderborg, idet prisen er
afhængig af løftehøjden og afstanden, spildevandet skal pumpes. Alt i alt
vurderes det, at en løsning mod Silkeborg/Svostrup vil være en dyrere løsning for Skanderborg Forsyning.

›

Spildevandet indeholder organisk materiale som kan udnyttes i biogasproduktion. SCR vil bl.a. i Scenarie 1 og 2 kunne bidrage til grøn energi og
tage et vigtigt skridt i retning af at gøre forsyningen CO₂-neutral. Slammet
fra forsyningens renseanlæg udgør en værdifuld ressource, som i dag og i
fremtiden forventes udnyttes i jordbruget.
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›

Kommer der skærpede krav til rensning for f.eks. medicinrester og mikroplast, vil det være fordyrende at introducere denne slags tertiære rensningsprocesser på alle forsyningens rensningsanlæg. Dette taler for at have
en relativt centraliseret renseanlægsstruktur. En centraliseret rensestruktur
på SCR er i den forbindelse en mere fremtidssikret løsning.
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