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STRUKTURPLAN FOR
SKANDERBORG FORSYNING A/S
– POTENTIALER OG MULIGHEDER
Det overordnede formål med en strukturanalyse for en ny struktur på afløbsområdet
i Skanderborg Kommune er at få belyst potentialet for Skanderborg Forsyning ved at foretage
strukturtilpasninger på spildevandsområdet. Derigennem skal det belyses, om det er realistisk i
fremtiden at etablere et eller flere centrale og moderne renseanlæg, der bygger på udnyttelse af
ressourcer i spildevandet til f.eks. energiudnyttelse, reduktion af fosforudledning eller lignende.
Samtidig er det et formål at finde den løsning, der på sigt er den billigste og mest hensigtsmæssige for forsyningens forbrugere og borgere i Skanderborg Kommune.

GALTEN-SKOVBY

LÅSBY

SIKKER OG EFFEKTIV
FORSYNING

STRUKTUROVERVEJELSE

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.
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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.

STORE
INVESTERINGER
VENTER

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 alt spildevandet enten sendes til Aarhus for
rensning eller renses i Skanderborg og derefter ledes til Kattegat via en afskærende
ledning for at aflaste Gudenåsystemet.

RAPPORT

Der er udarbejdet en rapport ”Strukturplan for Skanderborg Forsyning A/S
– Potentialer og muligheder”, marts 2021. Denne folder giver en opsummering
af rapportens konklusioner. Rapporten indeholder en mere detaljeret gennemgang
af scenariernes resultater og de antagelser, som konklusionerne bygger på.
Robusthedens af rapportens konklusioner er testet op imod resultaternes følsomhed
af centrale antagelser.

METODE

Den tekniske, miljømæssige og økonomiske metode anvendt er opsummeret i
tekstboks på side 6.
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Den tekniske detaljering omfatter en opgørelse og vurdering af:
› Aktuelle belastningsforhold
› Planlagt vækst i oplandene til de eksisterende renseanlæg
› Restkapaciteter for renseanlæggene
› Restlevetid for de enkelte anlæg

Den økonomiske detaljering omfatter en opgørelse og vurdering af:
› Investeringsbehov for udbygning af ledningsnet, pumpestationer, bassiner og renseanlæg
› Investeringsbehov for nyt renseanlæg
› Omkostninger ved nedlæggelse af renseanlæg
Der skal ligeledes foretages en vurdering af driftsomkostninger til ledningsanlæg,
pumpestationer og på de enkelte renseanlæg, ligesom rehabiliteringsomkostninger
(omkostninger til genanskaffelse) indregnes for renseanlæg.

Den miljømæssige detaljering omfatter en opgørelse og vurdering af:
› Konsekvenser for recipienter i de forskellige scenarier
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UNDERSØGTE SCENARIER
På figuren nedenfor 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.

FIGUR 1
Illustration af
de analyserede
scenarier.

Scenarie 0

Scenarie 1

Scenarie 2
GALTEN-SKOVBY

GALTEN-SKOVBY

GALTEN-SKOVBY

LÅSBY

LÅSBY

LÅSBY

Til Viby RA

NEDLÆGGES

NEDLÆGGES
NEDLÆGGES

NEDLÆGGES

HØRNING

GL. RY

NEDLÆGGES

STILLING-GRAM

RY

STILLING-GRAM

RY

HØRNING

GL. RY

STILLING-GRAM

RY

NEDLÆGGES

HØRNING

GL. RY

UDBYGGES
DØRUP
VOERLADEGÅRD

Scenarie 3

Scenarie 4
GALTEN-SKOVBY

GL. RY

STILLING-GRAM
HØRNING

NEDLÆGGES

ANLÆGGET NEDLÆGGES DELVIS
SKANDERBORG

GALTEN-SKOVBY

STILLING-GRAM

RY

HØRNING

NEDLÆGGES

HELE ANLÆGGET NEDLÆGGES
SKANDERBORG

DØRUP
VOERLADEGÅRD

Til Viby RA

NEDLÆGGES
NEDLÆGGES

NEDLÆGGES

STILLING-GRAM

RY

HØRNING

GL. RY

DØRUP
VOERLADEGÅRD

LÅSBY

Til Viby RA

NEDLÆGGES

GL. RY

DØRUP
VOERLADEGÅRD

Scenarie 6

LÅSBY

NEDLÆGGES
RY

SKANDERBORG

GALTEN-SKOVBY

NEDLÆGGES
NEDLÆGGES

RY

Scenarie 5

LÅSBY

NEDLÆGGES

UDBYGGES
DØRUP
VOERLADEGÅRD

SKANDERBORG

GALTEN-SKOVBY

LÅSBY

NEDLÆGGES

DØRUP
VOERLADEGÅRD

SKANDERBORG

UDBYGGES
SKANDERBORG

Udløb til
Kattegat

NEDLÆGGES

STILLING-GRAM
HØRNING

GL. RY

ANLÆGGET NEDLÆGGES DELVIS
DØRUP
VOERLADEGÅRD

SKANDERBORG

SKANDERBORG FORSYNING OG SKANDERBORG KOMMUNE
STRUKTURPLAN FOR SKANDERBORG FORSYNING A/S – POTENTIALER OG MULIGHEDER

RESULTATER AF PERSPEKTIVANALYSEN
ØKONOMISKE KONSEKVENSER

TRE
ANALYSEPERIODER

SAMLEDE
ØKONOMISKE
OMKOSTNINGER

SAMMENLIGNING
AF SCENARIER

1 Der

Resultaterne af perspektivanalysen er vist i tabellen nedenfor, som
opsummerer de økonomiske konsekvenser af de forskellige scenarier.
Dette gøres for tre tidsperioder. Jo længere tidsperspektiv der
betragtes, jo længere tid opsummeres ændringerne i scenariet,
og investeringstunge scenarier bliver mere attraktive på den lange
bane på grund af lavere driftsomkostninger såvel som rehabiliteringsomkostninger.

For hvert af de udvalgte scenarier er de samlede økonomiske
omkostninger for scenariet udregnet. 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.

Alle disse omkostninger falder forskelligt over tid bestemt i det
specifikke scenarie. Alle omkostninger for 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 borgere.
Omregnes de samlede omkostninger til en annuitet fås de samlede
årlige omkostninger i hvert scenarie. Disse er angivet i Tabel 1.

opereres i faste 2021 priser og der er anvendt en real diskonteringsrente på 1%.

TABEL 1
Samlet årlig omkostning
(mio. kr.) i hvert scenarie.

		

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

8

SKANDERBORG FORSYNING OG SKANDERBORG KOMMUNE
STRUKTURPLAN FOR SKANDERBORG FORSYNING A/S – POTENTIALER OG MULIGHEDER

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, 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 Scenarie 0, Scenarie 1 og
Scenarie 2. For at Scenarie 1 skal være lige så attraktivt 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 den 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 dyrt ift. etablering af en afskærende ledning fra Skanderborg
til Viby og videre til Marselisborg Renseanlæg. Desuden er afregningsprisen for spildevand
fra Skanderborg en vigtig ubekendt. I denne beregning er afregningsprisen sat til 7 kr./m³.
Denne skal sammenholdes med behandlingsprisen på SCR inkl. afskrivninger.
De samlede gennemsnitlige årlige omkostninger kan sættes i forhold til den modtagne
spildevandsmængde. På side 10 i Figur 2 er enhedsomkostningerne i hvert scenarie
ift. den samlede spildevandsmængde og for hver af analyseperioderne udtrykt i en pris
per m³ spildevand.
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FIGUR 2
Sammenligning af enhedsomkostninger kr. per m³ på tværs
af scenarier for de tre perioder.

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 Scenarie 2 og 5,75 kr./m³
i Scenarie 1 mod 5,67 kr./m³ i den nuværende struktur. Selvom m³ prisen ikke afviger
så meget fra hinanden, er den samlede udgift scenarierne imellem store, når den årlige
spildevandsmængde er større end 6 mio. m³.
En interessant konklusion, som fremgår af Figur 2, 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.
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RECIPIENTMÆSSIGE KONSEKVENSER
I Tabel 2 og Figur 3 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.
Årlig udledning til Gudenåsystemet
Årlig udledning til Århus Bugt

1000
Gennemsnitlig årlig
fosfor udledning fra alle
renseanlæg i Skanderborg Forsyning

Gennemsnitlig årlig
udledning af fosfor
til Gudenåsystemet
(Randers Fjord)

Gennemsnitlig årlig
udledning af fosfor
til Åarhus Bugt/
Kattegat

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

800

600

400

200

0
Scenarie 0

TABEL 2
Årlig gennemsnitlig udledning af
fosfor (kg/år) til recipienterne fra
alle renseanlæg og specifikt til
Gudenåsystemet og Århus Bugt.

Scenarie 1

Scenarie 2

FIGUR 3
Fosforudledning (kg/år) fra Skanderborg
Forsynings renseanlæg og specifikt til
Gudenåsystemet og Århus Bugt.

Scenarie 3

Scenarie 4

Scenarie 5

Scenarie 6
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Som det ses af Tabel 2 og Figur 3 side 11, 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. Gudenåsystemets belastning 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 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 på
504 kg fosfor/år. Derudover har Ry og Gl. Rye også fosforkvoter i deres udledningstilladelser, på hhv. 547,5 kg fosfor/år og hhv. 135 kg fosfor/år. I alt er summen af de gældende
fosforkvoter for renseanlæggene i Gudenåsystemet (udlederkrav) ca. 1.186,5 kg fosfor/år.
Låsby Renseanlæg og Hørning Renseanlæg, der tilhører hovedvandopland 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.
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, som f.eks. Salten Å og Birksø
samt Århus Å.
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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, og det er ikke realistisk.
› Scenarie 5 og Scenarie 6, hvor der skal etableres lange transportledninger, er meget
dyre scenarier.
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› 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.

› 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.

› 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 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.

› 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 godkendes af Forsyningssekretariatet. Det er alene scenarierne 0, 1 og 2 som
ser ud til at kunne gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

› 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.

› 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 (det nuværende) 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, 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.

› Silkeborg Forsyning har henvendt sig til Skanderborg Forsyning om hvorvidt spildevandet
fra Ry og Gl. Rye evt. kan 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.
› 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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