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1. INDLEDNING 

Vordingborg Kommune står overfor en række udfordringer på spildevandsom-
rådet i de nærmeste år. I forlængelse af sammenlægning af de tidligere Lange-
bæk, Møn, Præstø og Vordingborg kommuner til ny Vordingborg Kommune 
skal EU’s Vandrammedirektiv implementeres i planlægningen de kommende år. 
Samtidig hermed følger badevandsdirektivet og oversvømmelsesdirektivet som 
kan få betydning for kravene til renseanlæggene i Vordingborg Kommune. Der-
for er det vigtigt at få kendskab til hvilke renseanlæg i kommunen, som vil indgå 
i Vordingborg Kommunes planlægning af den fremtidige afledning og rense-
struktur. 

Efter sammenlægning er der 14 offentlige renseanlæg i kommunen fra 600 PE 
47.000 PE og 3 centrale slambehandlingssteder i kommunen. Renseanlæggene 
og kloaksystemet drives og vedligeholdes af Vordingborg Forsyning A/S som er 
et udskilt forsyningsselskab fra Vordingborg Kommune pr. 1/5-2007. Der er 
desuden to mindre offentlige anlæg med udledningstilladelse; Viemose Er-
hvervsområde Renseanlæg og Sandvig Havn Renseanlæg (almindelig trixtank). 
Disse to anlæg er ikke omfattet af nærværende strategiplan, da anlæggene har en 
kapacitet på 100 PE henholdsvis < 30 PE. 

Det er en generel erfaring, at det er dyrere at drive mange mindre renseanlæg i 
forhold til få store. Derfor har Vordingborg Forsyning i forbindelse med den 
kommende spildevandsplan besluttet at undersøge, hvordan den fremtidige ren-
seanlægsstruktur skal se ud under hensyntagen til økonomiske, tekniske og mil-
jømæssige vurderinger. 

Når den fremtidige renseanlægsstruktur er besluttet er det muligt at beregne de 
fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt renoveringsomkostnin-
gerne for renseanlæggene. Herunder hvilke renseanlæg der skal vedligeholdes 
med en lang levetid for øje og hvilke anlæg skal udbygges og forbedres. 
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Strukturanalysen er foretaget med udgangspunkt i de eksisterende anlæg: 

• Fysisk tilstand  

• Skønnet restlevetid 

• Driftsudgifter 

• Værdi af renseanlægget 

• Restkapacitet 

• Recipientkrav og kvalitet af rensede spildevand 

På baggrund af ovenstående er en række af renseanlæggene i Vordingborg 
Kommune skønnet mindre attraktive til en fremtidig renseanlægsstruktur. Disse 
er undersøgt nedlagt med overpumpning til et transportsystem og rensning på 
mere centrale renseanlæg til følge. 

Der er foretaget en økonomisk analyse af en række alternativer for den fremtidi-
ge renseanlægsstruktur over en 25-årig periode. Alternativerne består af løsnin-
ger med flere mindre renseanlæg og korte pumpeafstande sammenlignet med få 
store centrale renseanlæg med længere pumpeafstande. 

Analysen omfatter omkostninger til drift, vedligeholdelse og anlægsinvesterin-
ger. Hermed afdækkes det om der findes alternativer for en fremtidige rensean-
lægsstruktur som samlet set er økonomisk attraktiv i forhold til den eksisterende 
decentrale renseanlægsstruktur. 

I anlægsinvesteringerne er der indregnet udgifter til at imødegå forventede 
skærpede udlederkrav til visse renseanlæg (svarende til vandmiljøplanens krav 
til alle renseanlæg). 

Strukturanalysen er udarbejdet på oplysninger som henholdsvis Vordingborg 
Kommune og Vordingborg Forsyning har stillet rådighed for denne undersøgel-
se, suppleret med en overordnet besigtigelse af renseanlæggene primo septem-
ber 2008. 
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2. STATUS 

Figur 2.1 viser renseanlæggenes placering i Vordingborg Kommune. 

 
Figur 2.1 Placering af renseanlæggene i Vordingborg Kommune med angivelse af for-

syningsområde henholdsvis øst og vest. 

 

Renseanlæggene i kommunen har en samlet kapacitet på 95.400 PE, og er bela-
stet med ca. 54.200 PE, svarende til 60% af den samlede organiske kapacitet på 
renseanlæggene målt som person ækvivalenter (PE), hvilket fremgår af figur 
2.2. 

Som det fremgår af figur 2.2 er flere af de større renseanlæg (Vordingborg, Ste-
ge og Dasholmen) belastet med godt halvdelen af den dimensioneringsgivende 
kapacitet. Mens de mindre renseanlæg i Bogø og Råbylille Strand er næsten fuld 
belastet. 
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Figur 2.2 Angivelse af kapaciteten og udnyttelsesgraden for renseanlæggene i Vording-

borg Kommune 
 

2.1 Fysisk tilstand 
Den fysiske tilstand af de enkelte renseanlæg er delt op på fire hovedområder: 

• Mekaniske rensedele 

• Procestekniske rensedele 

• Slambehandling 

• Mandskabsfaciliteter 

Indenfor for hvert hovedområde er der en yderligere opdeling, som angivet i 
nedenstående tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Angivelse af hvilke komponenter der er vurderet i forbindelse med til-
standsvurderingen af de enkelte renseanlæg. Under hver kategori er der fore-
taget en vurdering i forhold til bygning, maskininstallationer el og SRO.  

Mekaniske  
rensedele 

Procestekniske 
rensedele 

Slambehandling Mandskabsfaciliteter 

Pumpestation 

Risteinstallation 

Sand/fedtfang 

Andre bygværker 

Driftsbygninger 

Bassiner 

Andet 

Procestank 

Efterklaringstank 

Recirkulationspumper 

Returslamspumper 

Beluftningsudstyr 

Omrører 

Andet 

Forafvanding 

Afvanding 

Rådnetank 

Lagerfaciliteter 

Tanke for opbevaring 

Andet 

Omklædningsforhold 

Kantineforhold 

Kontorforhold 

Kontrolrum 

Værksted 

Laboratorium 

Andet 

 

De enkelte renseanlæg i Vordingborg Kommune er vurderet i forhold til de en-
kelte komponenter. Der er anvendt en subjektiv skala fra 0-10, hvor 10 er det 
højeste antal point, der kan opnås indenfor det område. Der i forbindelse med 
vurdering af mandskabsfaciliteterne vurderet de faciliteter som har været på det 
pågældende renseanlæg og ikke om der eksempelvis har været et laboratorium, 
der hvor det i dag ikke er nødvendigt. Resultatet fremgår af figur 2.3 og tabel 
2.2. 

 
Figur 2.3 Tilstandsvurdering af renseanlæggene i Vordingborg Kommune baseret på 

besigtigelse september 2008. 
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Tabel 2.2 Tilstandsvurdering af de enkelte renseanlæg baseret på besigtigelse septem-
ber 2008.  

Renseanlæg Mekaniske 
rensedele 

Procestekniske 
rensedele 

Slambehand-
ling 

Mandskabs-
faciliteter 

Vordingborg 4 8 5 8 
Dasholmen 6 7 6 8 
Allerslev 3 3 8 2 
Børnsvig 8 8 7 8 
Mern 3 5 7 7 
Gl. Kalvehave 6 3 5 2 
Petersværft 4 7 8 3 
Stege 8 10 8 10 
Bogø 10 9 7 10 
Råbylille Strand 5 5 5 0 
Klintholm Havn 10 9 7 10 
Damsholte/Ny 
Æbelnæs 

2 3 7 2 

Damme Askeby 10 9 7 10 
Borre 3 3 6 2 

 

2.1.1 Bogø, Damme Askeby og Klintholm Havn Renseanlæg 

De tre nye anlæg beliggende i Bogø (1.650 PE), Damme Askeby (1.400 PE) og 
Klintholm Havn (1.150 PE) har alle opnået den højeste tilstandsvurdering, hvil-
ket hænger sammen med at anlæggene er etableret i 2006. Arbejdsmiljømæssigt 
er der en række forhold på de tre anlæg, som ikke er hensigtsmæssige, da af-
spærringsventilerne til henholdsvis indløbspumpestationen og udløbspumpesta-
tionen er placeret dybt nede i pumpesumpen.  

 
Figur 2.4 Klintholm Havn Renseanlæg. Bogø og Damme Askeby Renseanlæg er tilsva-

rende Klintholm Havn Renseanlæg. Alle tre renseanlæg har samme kapacitet 
og opbygget efter sammen design. 
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2.1.2 Stege Renseanlæg 

Stege Renseanlæg (17.500 PE) har ligeledes en høj tilstandsvurdering. Stege 
Renseanlæg er ombygget i 2005, men hvor indløbsbygværket fra det oprindelige 
renseanlæg er bevaret. Stege Renseanlæg modtager septisk slam og har etableret 
modtagestation herfor. Det septiske slam sendes over samme rist som det almin-
delige spildevand. Dette medfører, at der i perioder er begrænset hydraulisk ka-
pacitet på risten. Det bør undersøges, hvorvidt der kan installeres en separat rist 
for septisk slam. 

 
Figur 2.5 Stege Renseanlæg. Regnvandsbassinet (billedet til venstre) og modtagestatio-

nen for septisk slam (billedet til højre). 

 
Efter rådnetanken på Stege Renseanlæg opbevares det forafvandede slam i en 
tank inden det afvandes. Tanken har en utilstrækkelig kapacitet i forhold til ka-
paciteten af afvandingsudstyret. Tanken er endvidere tæret.  

Det afvandede slam transporteres via et ”muldvarpe” system over til en lagerhal, 
som er inddelt i 3 sektioner. Den ene sektion benyttes i dag til opbevaring, da 
der ikke findes en garagebygning på renseanlægget. Det medfører, at der er util-
strækkelig kapacitet i de to resterende sektioner. Såfremt slammet fremover af-
hentes 2 gange årligt, vil kapaciteten af lagerhallen være tilstrækkelig. 
 

 
Figur 2.6 Stege Renseanlæg. Lagerbygningen for afvandet slam. Den første sektion 

benyttes til opbevaring. 
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På Stege Renseanlæg er der rigtige fine mandskabsfaciliteter til 8 personer, 
hvilket er det antal personer som møder ind på renseanlæg i dag. Der foreligger 
planer om at inddrage den gamle mandskabsbygning til mandskabsfaciliteter, 
hvis der fremover møder flere medarbejdere ind på Stege Renseanlæg. 

2.1.3 Vordingborg Renseanlæg 

Vordingborg Renseanlæg (47.000 PE) er det største renseanlæg i kommunen og 
er primært udbygget gennem de sidste 5-15 år. Den generelle tilstand af rensean-
læg er god, men primært omkring indløbspumpestation (etableret i 1977) og 
risteinstallationen er tilstanden og arbejdsmiljøforholdene for ringe.  

I forhold til nærmiljøet er sand- og fedtfang samt primærtanke overdækket og 
fortrængningsluften herfra renses inden det udledes til omgivelserne. 

 
Figur 2.7 Vordingborg Renseanlæg, de overdækkede primærtanke. På billedet ses 

endvidere udluftningssystemet for primærtankene og sand- og fedtfang. 
 

Procestankene på renseanlægget er fra 1994 og udstyret med online udstyr og 
har generel en fin tilstand.  

Rådnetanken på Vordingborg Renseanlæg er fra 1977 og tilstanden af tanken er 
for ringe. Tanken trænger til renovering både i forhold til bygning (ny isolering), 
maskinudrustning (omrøring og udtagningsdel) og PLC-bestykning. Gas-
tankene for overskudsgassen har tilsvarende en ringe tilstand.  

Kapaciteten af rådnetanken er det begrænsende led på Vordingborg Renseanlæg, 
da belastningen på tanken svarer til kapaciteten. Sammensætningen af spilde-
vandet fra Danish Malt Company er den primære årsag til, at belastningen af 
tanken er høj. 
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Efter rådnetanken på Vordingborg Renseanlæg opbevares det udrådnet slam i en 
tank inden det afvandes. Tanken har en utilstrækkelig kapacitet i forhold til ka-
paciteten af afvandingsudstyret. 

 
Figur 2.8 Vordingborg Renseanlæg. Rådnetanken (billedet til venstre) og gaslagertan-

ke (billedet til højre). 

Der er mandskabsfaciliteter (omklædning) til 7 personer på renseanlægget, men 
der møder 10 personer ind på renseanlæg. Derfor er der allerede planlagt en ud-
videlse af mandskabsfaciliteterne på renseanlægget. 

2.1.4 Dasholmen Renseanlæg 

Dasholmen Renseanlæg (12.000 PE) beliggende i Præstø er ombygget i 1993 og 
har generel en god tilstand, men mangler udpræget vedligehold af tanke, byg-
værker og de omgivende arealer. 

 
Figur 2.9 Dasholmen Renseanlæg. Billederne indikerer dårlig vedligehold af tanke, 

bygværker og det omgivende areal på renseanlægget. 
 

Den mekaniske udrustning på anlægget har en dårlig tilstand og er energimæs-
sigt ikke optimalt flere steder. Herunder ikke mindst beluftningen i procestan-
ken. 



Strategiplan for renseanlæg Side  10 
Status og plan alternativer Marts 2009 

NIRAS \\allkfs01\data\sag\13\138.00\project documentation\03. spildevandsrensning\strategirapport\strategiplan ra.doc 

Anlægget modtager septisk slam, men der er ikke etableret ordnede forhold til 
dette som på eksempelvis Stege Renseanlæg.  

SRO og PLC trænger til modernisering. 

Ventilationsforholdene i bygning for indløb (rist og sandvasker) samt slamaf-
vanding er for ringe. 

2.1.5 Petersværft Renseanlæg 

Petersværft Renseanlæg (4.500 PE) er godt renseanlæg fra 1992. Renseanlægget 
trænger til gennemgang af maskinudstykningen, herunder blæserne til beluftnin-
gen.  

Oprindelige var oplandet til Petersværft Renseanlæg fælleskloakeret, hvorfor 
renseanlægget er etableret med et forsinkelsesbassin (jf. figur 2.10) i tilknytning 
til renseanlægget. Efter at oplandet er blevet separeret bliver bassinet dog hurtigt 
fyldt i forbindelse med regnhændelser. Der bør iværksættes en undersøgelse af 
dette med henblik på en vurdering om der er uvedkommende vand på spilde-
vandssystemet eller om der er eventuelle fejlkoblinger i oplandet. 

Bassinet er endvidere fyldt op med sedimenterbart materiale. Der bør undersø-
ges, hvordan der kan komme en bedre udnyttelse af bassinet i forhold til blandt 
andet oprensningsmuligheder (eksempelvis installation af ejektor omrører).  

 
Figur 2.10 Petersværft Renseanlæg. Forsinkelsesbassinet. 
 
Figur 2.11 viser efterklaringstanken på renseanlægget og det fremgår, at anlæg-
get til tider har problemer med uvedkommende vand, da det på ydersiden af 
efterklaringstanken er spor efter vandstand på ydersiden af tanken. 
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Slambehandlingen på anlægget består af en centrifuge med en tilstrækkelige 
kapacitet til det produceret slam. 

 
Figur 2.11 Petersværft Renseanlæg. Opbygningen af efterklaringstanken. 

 

2.1.6 Bønsvig-Stavreby Renseanlæg  

Bønsvig-Stavreby Renseanlæg (2.500 PE) er et godt renseanlæg, som er udbyg-
get i 2001 med en ny efterklaringstank. 

 
Figur 2.12 Bønsvig-Stavreby Renseanlæg.Procestanken (billedet til venstre) og efterkla-

ringstanken (billedet til højre). 

Sand-fedtfang på anlægget trænger til renovering. Der bør endvidere foretages 
en vurdering af udløbsledningen fra renseanlægget. 
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2.1.7 Mern Renseanlæg 

Mern Renseanlæg (1.900 PE) er et renseanlæg, som er renoveret og udbygget i 
1988. Den bygningsmæssige tilstand på Mern Renseanlæg er udmærket, hvor-
imod anlægget mekanisk og el-mæssigt er nedslidt. 

 
Figur 2.13 Mern Renseanlæg. 
 

2.1.8 Allerslev Renseanlæg  

Allerslev Renseanlæg (700 PE) er et renseanlæg fra 1987, som er udbygget i 
1988 med slammineraliseringsanlæg. 

Den mekaniske del på renseanlægget er ud fra et arbejdsmiljømæssigt perspek-
tiv er ringe. Der skal foretages en manuel afristning af risten tilsvarende skal 
sandfanget tømmes manuelt, hvilket er kritisabelt. Tilmed bruges der meget me-
get tid på anlægget til dette (1½ dag om ugen). 

 
Figur 2.14 Allerslev Renseanlæg. Billedet til venstre viser adgangsdøren til kontrol-

rummet. Billedet til højre viser risten på renseanlægget. Ristegodset optages 
manuelt på anlægget. 
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2.1.9 Gl. Kalvehave Renseanlæg  

Gl. Kalvehave Renseanlæg (2.300 PE) er et ældre filterrenseanlæg, som er reno-
veret i 1988. Restlevetiden for anlægget er begrænset. Tavlerne til renseanlæg-
get er ædt op af svovlbrinte. Den mekaniske udrustning af filteranlægget er ned-
slidt og trænger til en renovering/udskiftning. 

 
Figur 2.15 Gl. Kalvehave Renseanlæg. Filterdelen (billedet til venstre) og den mekaniske 

bestykning af renseanlægget (billedet til højre). 
 

2.1.10 Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg 

Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg (600 PE) er et relativt nyt renseanlæg etab-
leret i 1997, men tilstanden og funktionen af renseanlægget er meget ringe. An-
lægget har således ingen bevaringsværdi. 

 
Figur 2.16 Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg. 

 



Strategiplan for renseanlæg Side  14 
Status og plan alternativer Marts 2009 

NIRAS \\allkfs01\data\sag\13\138.00\project documentation\03. spildevandsrensning\strategirapport\strategiplan ra.doc 

2.1.11 Råbylille Strand Renseanlæg 

Råbylille Strand Renseanlæg (1.200 PE) er et dobbelt sandfilteranlæg etableret i 
1992. Renseanlægget har siden etablering været velfungerende og der har ikke 
været har været problemer med overholdelse af udlederkravene. 

 
Figur 2.17 Råbylille Strand Renseanlæg. 

 

2.1.12 Borre Renseanlæg 

Borre Renseanlæg (1.000 PE) er et relativt nyt renseanlæg etableret i 1997, men 
tilstanden og funktionen af renseanlægget er meget ringe. Anlægget har således 
ingen bevaringsværdi. 

 
Figur 2.18 Borre Renseanlæg. 
 

2.1.13 Oversigt over tiltag 

Tabel 2.3 er en oversigt over de tiltag (undersøgelsesprogrammer og investerin-
ger) der skal foretages på renseanlæggene i Vordingborg Kommune baseret på 
besigtigelse september 2008. Der er i tabel 2.3 ikke skelnet om anlæggene lever 
op til eksisterende – og eventuelle fremtidige krav, men udelukkende fokuseret 
på funktionaliteten af anlæggene. 
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Tabel 2.3 Angivelse af de nødvendige tiltag på de enkelte renseanlæg. Fokus her er 
funktionaliteten af anlæggene, ikke eksisterende og evt. femtidige udle-
derkrav. 

Renseanlæg Tiltag 

Vordingborg Ventilation ved indløbspumpestation og risteinstallation 

Etablering af bedre styring omkring primærtankene 

Skraber for fedt i sand- og fedtfang 

Ny tank for udrådnet slam (120 m3) 

Renovering af rådnetanken (bygning, maskinudrustning, el) 

Ny gastank 

Ny lagerfacilitet 

Udbygning af mandskabsfacitliteterne (der er afsat 4 mio. kr. i 2009 til 
dette) 

Dasholmen Forbedring af ventilationsforhold i indløbsbygning og slamafvandingsbyg-
ning 

Forbedring af slamafvanding 

Modtageforhold for septisk slam 

Tømning og rengøring af regnvandsbassin (gamle ringkanaler)  

Forbedring af beluftning af sand- og fedtfang 

Udskiftning af SRO og PLC på renseanlægget 

Kost og flydeslamkant til efterklaringstank 

Allerslev Ny bygning for tavle og mandskabsfaciliteter 

Ny rist 

Ny sand- og fedtfang 

Bønsvig-Stavreby Renovering af beluftning af sand- og fedtfang 

Mern Renovering af mekanisk og el udrustning (Udskiftning af SRO og PLC) på 
renseanlægget, herunder både mekanisk, proces- og efterklaringstanke 

Gl. Kalvehave Ny tavle 

Ny mekanisk udrustning til filterdelen (lejre mv.) 

Petersværft Undersøgelse af maskinudrustning 

Undersøgelse af reelt behov for eksisterende forsinkelsesbassin og evt. 
bedre udnyttelse  

Udskiftning af ristestofpresser 

Stege Undersøgelse af mulighed for etablering af separat rist for septisk slam 

Undersøgelse af afvandingskapaciteten 

Ny tank for udrådnet slam 

Etablering af parkeringsmuligheder og eventuel carport for forsyningens 
biler 

Bogø Undersøgelse af kapaciteten af efterklaringstank (slambelastning) 



Strategiplan for renseanlæg Side  16 
Status og plan alternativer Marts 2009 

NIRAS \\allkfs01\data\sag\13\138.00\project documentation\03. spildevandsrensning\strategirapport\strategiplan ra.doc 

Renseanlæg Tiltag 

Undersøgelse af muligheder for bedre arbejdsmiljø for ventiler i indløbs- 
og udløbspumpesump 

Undersøgelse af renseanlægget for fuld kvælstoffjernelse 

Overdækning af kemikalietanke 

Støbning af banketter i bygværk for overskudsslam (bygværket er i dag 
for stor) 

Råbylille Strand Vurdering af behovet for eventuel udskiftning af sandfiltermateriale i for-
hold til filterets restlevetid 

Klintholm Havn Undersøgelse af kapaciteten af efterklaringstank (slambelastning) 

Undersøgelse af den hydrauliske kapacitet af udløbsledningen (proble-
mer, når det rensede spildevand skal gravitere ud) 

Undersøgelse af muligheder for bedre arbejdsmiljø for ventiler i indløbs- 
og udløbspumpesump 

Undersøgelse af renseanlægget for fuld kvælstoffjernelse 

Overdækning af kemikalietanke 

Damsholte/Ny 
Æbelnæs 

Anlægget er ikke bevaringsværdig. Nedlæggelse anbefales 

Damme Askeby Undersøgelse af kapaciteten af efterklaringstank (slambelastning) 

Undersøgelse af muligheder for bedre arbejdsmiljø for ventiler i indløbs- 
og udløbspumpesump 

Undersøgelse af renseanlægget for fuld kvælstoffjernelse 

Overdækning af kemikalietanke 

Borre Anlægget er ikke bevaringsværdig. Nedlæggelse anbefales 
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2.2 Miljøforhold 
Figur 2.19 viser en oversigt over de enkelte renseanlægs anlægskode (renseko-
de). 

 
Figur 2.19 Renseanlæggene i Vordingborg Kommune medangivelse af rensekoder (i 

henhold til Mijøcenter 2007). Bogstavkombination M står for mekanisk, B 
for biologisk, N for nitrifikation, D for denitrifikation og K for kemisk fæld-
ning. Bogstaverne L ogS i slutningen af en kode betyder henholdsvis lagune 
og sandfiltrering. 

 
Det fremgår af figur 2.19, at der kun er fire renseanlæg (Vordingborg, Dashol-
men, Stege og Bønsvig-Stavreby renseanlæg) med fuld kvælstoffjernelse (både 
nitrifikation, N og denitrifikation, D). Det fremgår ligeledes af figur 2.19, at 
Råbylille Strand og Gl. Kalvehave kun har krav om fjernelse af organiske stof 
fra spildevand (angivet med MB uden N). 
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Renseanlæggene i kommunen har følgende krav til det rensede spildevand, jf. 
tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Angivelse af udlederkrav til renseanlæg i Vordingborg Kommune. 
Renseanlæg Recipient COD 

[mg/l] 
BI5 

[mg/l] 
Total-N 
[mg/l] 

NH4-N 
[mg/l] 

Total-P 
[mg/l] 

SS 
[mg/l] 

Vordingborg Kalvestrømmen 75 15 8 - 1,5 30 

 Dasholmen Præstø Fjord 75 15 8 2 1,5 25 

Allerslev Skvatten - 10 - 2 - 6 

Bønsvig-
Stavreby 

Fakse Bugt - 20 - - - 25 

Mern Mern Å - 10 - 2 (4) - - 

Gl. Kalvehave Ulvsund - 20 - - -  

Petersværft Ulvsund - 20 - 4 - 30 

Stege Stege Bugt 75 15 8 2 (4) 1,5 25 

Bogø Grønsund - 20 - - - 30 

Råbylille Råbylille Kanal - 15 - - - 25 

Klintholm 
Havn 

Hjelm Bugt - 20 - - - 30 

Damsholte / 
Ny Æbelnæs 

Askeby Land-
kanal 

- 10 - 2 (4) - 30 

Damme Aske-
by 

T.T. Damme 
Vandløb 

- 10 (15) - 2 - 30 

Borre T.T. Sømose-
bæk 

- 10 - 2 (4) - 30 

Note:  ”-” angiver at der ikke er krav for den pågældende parameter. 
For Stege, Damsholte/Ny Æblenæs og Borre renseanlæg er der et ammonium-ammoniak 
krav (NH4-N) og for Damme Askeby Renseanlæg er der et modificeret BI5 krav (BI5) 
fordelt på henholdsvis sommer- og vintersæson. Kravværdien i parentes er gældende for 
vinterperioden, som er gældende fra den 1. november til den 30. april, mens kravet for 
sommerperioden er gældende fra den 1. maj til den 31. oktober. 

I forbindelse med kontrol af renseanlæggene har der gennem tiden (fra 2001 til 
og med 2007) ikke været væsentlige problemer (enkelte analyser på enkelte pa-
rameter) med overholdelse af udledningskravene. 
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Den gennemsnitlige belastning fra renseanlæggene kan opgøres til følgende, jf. 
tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Gennemsnitlig udledning (2001-2007) af forureningskomponenter til hen-
holdsvis marine og ferske recipienter fra renseanlæggene i Vordingborg 
Kommune. 

  
Marine  

recipienter 
Ferske 

recipienter 
Samlet  

udledning 
Organisk stof  
(målt som biologisk iltforbrug) 

[t/år] 12,3 1,3 13,6 

Organisk stof  
(målt som suspenderet stof) 

[t/år] 116,6 3,2 119,8 

Kvælstof  
(målt som total kvælstof) 

[t/år] 24,4 5,3 29,7 

Fosfor  
(målt som total fosfor) 

[t/år] 4,1 0,5 4,7 

 

Den største del af udledning af renset spildevand sker direkte til de marine reci-
pienter, hvor bl.a. kvælstof og fosfor (næringsstoffer) er kritiske forurenings-
komponenter i forhold til vandkvaliteten.  

Påvirkning (udledning af renset spildevand) af de ferske recipienter sker primært 
til højt målsatte vandløb og som ligeledes er højt prioriteret forhold til Vording-
borg Kommunes indsatsområder. For de pågældende renseanlæg er der kun stil-
let krav om nitrifikation og ikke denitrifikation.  

Der foreligger opstrøms og nedstrøms fauna-indeks undersøgelser for Mern Å 
(Mern Renseanlæg) og Skvatten (Allerslev Renseanlæg). Generelt er målsæt-
ningen for vandløbene ikke overholdt. 

2.3 Driftsøkonomi 
De samlede driftsomkostninger for Vordingborg Forsyning, Spildevand er på ca. 
23 mio. kr. (fremskrevet 2008 tal) og med et debiterbart (solgt) vandforbrug på 
ca. 2 mio. m3 pr. medfører dette et nøgletal på 12 kr. pr. solgt m3.  

Dette er lidt højere end de gennemsnitlige omkostninger som er indmeldt til 
DANVA’s Benchmarkingssystem (gennemsnitlig 10 kr. pr. solgt m3 baseret på 
27 forsyningsselskaber af ). Den gennemsnitlige omkostning er baseret på en 
række strukturelle forskelle (Vand i tal, DANVA’s Benchmarking og Vandstati-
stik 2008, udgivet af DANVA):  

• Det er forholdsvis billigere at kloakforsyne tætbefolkede områder og store 
forbrugere, f.eks. vandforbrugende industri end tyndt befolkede områder og 
små forbrugere, f.eks. i sommerhusområder. 
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• Graden af rensning af spildevand afhænger af, hvor i naturen det ledes ud. 
Jo mere sårbart miljøet er, jo bedre skal spildevandet renses. 

• Decentral spildevandsrensning er dyrere end central spildevandsrensning. 

• Anlæggenes alder. Jo ældre et anlæg er, des mere skal det normalt også ved-
ligeholdes. 

I Vordingborg Kommune er der ca. 5.000 ejendomme i det åbne land, som ikke 
er tilsluttet det offentlige kloaksystem, en del af disse ejendomme planlægges 
heller ikke offentligt kloakeret. Såfremt sagsbehandlingen medfører et ønske fra 
den enkelte ejendom om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, kan det 
medføre store udgifter for Vordingborg Forsyning, hvormed den gennemsnitlige 
omkostning til behandling af spildevand sandsynligvis vil stige. 

Vordingborg Forsyning har en større vandforbrugende industri i oplandet til 
Vordingborg Renseanlæg (Danish Malt Company, DMC), som bidrager med et 
stort vandafledningsbidrag til kloakforsyningen. Samtidig betyder afledningen 
af spildevandet (organisk belastning), at kapaciteten på rådnetanken på Vor-
dingborg Renseanlæg er opbrugt. 

Placering af otte af de 14 eksisterende renseanlæg og placering af deres udløb 
har været særdeles gunstig for Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsy-
ning, da udløbet har været til mere robuste recipienter i form af marine recipien-
ter. Det forventes, at der vil ske en stramning af udlederkravene i forbindelse 
med Vandrammedirektivet, som medfører en stramning af udløb til både marine 
og ferske recipienter. Hvordan stramningerne vil blive udmøntet er endnu ikke 
offentliggjort. 

Vordingborg Forsyning har 14 renseanlæg placeret rundt om i kommunen. Den 
tidligere Vordingborg Kommune havde foretaget en centralisering af spilde-
vandsrensning på Vordingborg Renseanlæg, mens de øvrige renseanlæg har 
mere status at være decentrale renseanlæg. Som beskrevet i DANVA’s afrappor-
tering af indberetninger til benchmarkingsystemet, er decentralrensning forbun-
det med større omkostning i forhold til centraliseret spildevandsrensning. 

I forhold til det sidste punkt har dele af Vordingborg Renseanlæg, Allerslev 
Renseanlæg, Mern Renseanlæg og Gl. Kalvehave Renseanlæg en høj alder. 
Hvilket har afspejlet sig i en stor slitage på renseanlæggene på både bygninger, 
maskindele, el & SRO for renseanlæg. Såfremt anlæggene skal indgå i den 
fremtidige renseanlægsstruktur, skal der reinvesteres store beløb her for at opnå 
et tidssvarende anlæg. 
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Det samlede energiforbrug på renseanlæggene i Vordingborg Kommune var i 
2007 på 2,8 mio. kW pr. år, hvilket medfører et nøgletal på 1,4 kWh pr. solgt 
m3. Dette er tilsvarende højere end det indberettede gennemsnit på 1,17 kWh pr. 
solgt m3. 

Den samlede belastning på renseanlæggene i Vordingborg Kommune er 54.500 
PE, svarende til 1,2 mio. kg BI5 tilført. Dette medfører et nøgletal på ca. 19,7 kr. 
pr. kg BI5 tilført. De samlede driftsudgifter for et nyt renseanlæg er i størrelses-
orden 4,5 kr. pr. kg BI5 tilført. Dermed er det gennemsnitlige nøgletal for spil-
devandsrensning i Vordingborg Kommune væsentligt over den udgift, som et 
nyt renseanlæg vil kunne drives for. 

2.4 Værdi af renseanlæggene 
Renseanlæggene i Vordingborg Kommune repræsenterer en værdi (bogført vær-
di pr. 31/12-2006) på 80,24 mio. kr. og der afskrives årligt 3,99 mio. kr. 

Denne gennemsnitlige beregnede restlevetid (bogført værdi /årlige afskrivnin-
ger) for anlæggene er på ca. 20 år. Anlæggene i Allerslev, Gl. Kalvehave, Råby-
lille Strand og Damsholte/Ny Æbelnæs har alle en bogført værdi under 1 mio. 
kr. 

Tabel 2.6 Angivelse af bogført værdi og restlevetid for renseanlæggene i Vordingborg 
Kommune. 

Renseanlæg Bogført værdi 
[1.000 kr.] 

Årlig afskrivning 
[1.000 kr.] 

Beregnet gennem-
snitlige  

restlevetid  [år] 

Vordingborg  7.275  653  11 
 Dasholmen  7.370  469  16 
Allerslev  709  24  29 
Bønsvig-Stavreby  4.419  196  23 
Mern  1.499  227  7 
Gl. Kalvehave  960  75  13 
Petersværft  2.433  249  10 
Stege  37.576  1.311  29 
Bogø  5.129  222  23 
Råbylille  966  28  35 
Klintholm Havn  4.898  217  23 
Damsholte / Ny Æbelnæs  836  37  22 
Damme Askeby  4.872  218  22 
Borre  1.305  63  21 

 

Renseanlæggene i Stege, Klintholm Havn, Bogø og Damme Askeby er alle nye 
renseanlæg med lang restlevetid. 
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Hos Vordingborg Forsyning foreligger ikke oplysninger om genanskaffelsespri-
serne for renseanlæggene i Vordingborg Kommune. Med anvendelse af erfa-
ringstal fra andre forsyningsselskaber for den bogførte værdi i forhold til restle-
vetiden og genanskaffelsesværdien kan genanskaffelsespriserne for renseanlæg-
gene i Vordingborg Kommune estimeres til kr. 202 mio. kr. 

Levetiden for renseanlæggene er fordelt på de forskellige elementer i et rensean-
læg (bygninger: 50 år, maskin- og elinstallationer: 20 år og SRO: 5 år). Den 
samlede udgiftsfordeling er på 50% til bygninger, 45% til maskin- og elinstalla-
tioner og udgifter til SRO udgør ca. 5%. Dette medfører, at der gennemsnitlig 
skal afsættes ca. 8,6 mio. kr. til genanskaffelse af renseanlæggene i Vordingborg 
Kommune med den nuværende renseanlægsstruktur. 

2.5 Samlet vurdering af eksisterende renseanlæg 
Med udgangspunkt i den fysiske tilstand og restlevetid anbefales følgende seks 
renseanlæg nedlagt: 

• Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg 

• Borre Renseanlæg 

• Allerslev Renseanlæg 

• Mern Renseanlæg 

• Gl. Kalvehave Renseanlæg 

• Råbylille Strand Renseanlæg 

De øvrige renseanlæg har alle kvaliteter af forskellige karakter, der gør dem 
egnet som renseanlæg i en fremtidige aflednings- og renseanlægsstruktur for 
Vordingborg Kommune. 
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3. ALTERNATIVER FOR FREMTIDIG RENSESTRUKTUR 

3.1 Baggrund for opstilling af alternativer 
3.1.1 Generelt 

Med udgangspunkt i besigtigelsen af renseanlæggene i Vordingborg Kommune 
er der udpeget fem renseanlæg, som har en tilstand og kvalitet der gør dem egnet 
som bærende i fremtidige spildevandsrensning. Disse renseanlæg er følgende: 

• Vordingborg Renseanlæg 

• Dasholmen Renseanlæg 

• Stege Renseanlæg 

• Bogø Renseanlæg 

• Bønsvig-Stavreby Renseanlæg 

Herudover er Klintholm Havn Renseanlæg og Damme Askeby Renseanlæg, 
som begge har en lang økonomisk restlevetid samt Petersværft Renseanlæg som 
har en central rolle i forhold til spildevandsrensning i tidligere Langebæk Kom-
mune. Disse tre anlæg bør ligeledes indgå i den fremtidige spildevandshåndte-
ring (indenfor denne plans tidshorisont) i Vordingborg Kommune. 

De øvrige renseanlæg i kommunen er mere eller mindre ikke-bevaringsværdig 
til en fremtidig renseanlægsstruktur, se forrige afsnit. 

Strategien for den fremtidige spildevandsafledning og –rensning skal være lang-
sigtet, men samtidig indeholde nogle manøvremuligheder for Vordingborg 
Kommune og Vordingborg Forsyning, således at strategien og de handlinger, 
som strategien vil medføre peger i den rigtige retning i forhold til følgende om-
råder: 

• Implementering af Vandrammedirektivet 
• Implementering af Badevandsdirektivet 
• Klimaforandringer  
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• Flytning af større renseanlæg 
 
Nogle af de berørte renseanlæg, som er planlagt nedlagt er forholdsvis nyere 
renseanlæg beliggende primært på Møn og sekundært på Sjælland. De pågæl-
dende anlæg er etableret på et tidspunkt, hvor der var andre krav til det rensede 
spildevand, arbejdsmiljø, slamhåndtering m.v., hvor etablering af de pågældende 
anlæg var hensigtsmæssige ud fra den økonomi der var til stede i de enkelte 
kommuner. I forbindelse med implementering af Vandrammedirektivet, vil der 
formodentligt blive stillet skærpet krav (næringssalte og organisk stof) til det 
rensede spildevand, se senere afsnit 3.1.3. Overholdelse af de skærpede krav vil 
medføre, at der skal investeres meget i de anlæg der er planlagt nedlagt, såfremt 
de skulle overholde de skærpede krav.  

3.1.2 Tidshorisont for strategiplanen 

Tidshorisonten for denne strategiplan er 25 år, hvoraf de første 12 år er sammen-
faldende med den kommende spildevandsplan for Vordingborg Kommune. 

3.1.3 Skærpede krav til spildevandsrensning 

Følgende renseanlæg har i dag ikke krav om fuld kvælstoffjernelse; Allerslev, 
Bønsvig-Stavreby, Mern, Gl. Kalvehave, Petersværft, Bogø, Klintholm Havn, 
Råbylille Strand, Damsholte/Ny Æbelnæs, Damme Askeby og Borre Rensean-
læg.  

Og følgende anlæg har udledning til målsat vandløb; Allerslev, Mern, Råbylille 
Strand, Damsholte/Ny Æbelnæs, Damme Askeby og Borre Renseanlæg. 

Konsekvenserne af implementering af Vandrammedirektivet (2000/60/EF af 23. 
oktober 2000) i forhold til eventuelle skærpede krav til udledning af renset spil-
devand til nærrecipienter og fjernrecipienter kendes ikke. 

Det vurderes dog i spildevandsbranchen, at Vandrammedirektivet vil medføre 
krav om fuld kvælstoffjernelse og fosforfjernelse til alle renseanlæg og endog en 
mulig skærpelse af de krav, som vi kender i dag. 

De kommende krav til det rensede spildevand kan eventuel være opdelt i forhold 
til den modtagne recipient. 

Såfremt at der kommer skærpede krav til spildevandsrensning som følge af 
Vandrammedirektivet, skal disse være implementeret på renseanlæggene inden 
2015, hvilket medfører at der inden for den nærmeste fremtidig skulle investeres 
i udbygning af de eksisterende renseanlæg. 
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Sideløbende med implementering af Vandrammedirektivet skal badevandet i 
vandløb, fjorde og ved kyststrækninger skulle leve op til kravene i badevandsdi-
rektivet (2006/7/EF af den 15. februar 2006). Afhængig af udledningspunktet 
for det enkelte renseanlæg vil det eventuel være nødvendig med etablering af 
videregående rensning på renseanlæggene i Vordingborg Kommune. 

For at optimere investeringen vil det være nødvendigt at nedlægge nogle rense-
anlæg, hvor den nødvendige investering vil overstige værdien af det pågældende 
renseanlæg væsentligt.  

3.1.4 Klimaforandringer 

Håndteringen af klimaforandringer og fastlæggelse af serviceniveau vil få afgø-
rende betydning for den fremtidige afledning og rensning af spildevand og regn-
vand.  

En større hyppighed med øget intensitet og volumen af regn medfører, at der 
skal afledes mere regnvand fra huse og veje. 

Den øgede havvandstand kan medføre indtrængning af vand i kloakker i kyst-
områder og deraf følgende problemer med at komme af med især overløbsvand 
og regnvand. 

Den øgede grundvandstand kan ligeledes betyde en øget indsivning gennem 
utætheder i kloakker, herunder også interne kloakledninger på de enkelte ejen-
domme. 

Den øgede nedbør og stigende grund- og havvandstand vil således give store 
problemer med afledning af nedbør gennem afløbssystemer, hvilket kan føre til 
problemer med oversvømmelser af kældre, huse, veje m.v. 

En separering af spildevand og regnvand vil gøre det muligt for Vordingborg 
Kommune at kontrollere og afskære eventuelle terrænoversvømmelser uden, at 
det vil få større konsekvenser i forhold til terrænoversvømmelse fra et fællessy-
stem, hvor der er tale om opspædet spilde- og regnvand. 

3.1.5 Centralisering 

Centralisering eller delvis centralisering af renseanlæggene i Vordingborg Kom-
mune i forhold til den nuværende struktur for spildevandsafledning og –rens-
ning, vil medføre etablering af nye transportledninger/afskærende systemer frem 
til de centraliserede renseanlæg. 

En af de parametre, som har betydning dels for anlægsøkonomien og dels for 
driftsudgifterne er, hvor meget spildevand der skal pumpes. 
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Separering af regnvand fra spildevand medfører, at vandmængderne der skal 
pumpes til og behandles på renseanlæggene minimeres. Det vil betyde en mere 
optimal drift af pumpestationerne, da der vil være en mere ensartet og jævn drift 
af disse. 

Separering af regnvand fra spildevand vil betyde, at den hydrauliske kapacitet 
på anlæggene kan reduceres, hvilket ligeledes vil medføre en reduktion af an-
lægsudgifterne og eventuelle driftsudgifter til pumpning af spildevandet internt 
på renseanlæggene.  

Sammenblanding af regnvand og spildevand på et renseanlæg medfører, at 
regnvandet bliver ”forurenet” med spildevand. Renseeffekten på et renseanlæg 
er næsten uafhængig af, hvor meget spildevand der skal renses. Derfor vil den 
samlede belastning (organisk stof, kvælstof og fosfor) fra et renseanlæg til en 
recipient blive øget ved rensning af spildevand fra et fællessystem i forhold til et 
separatsystem. Det vil ligeledes medføre en øget udgift til spildevandsafgiften. 

Anbefaling om nedlæggelse af et renseanlæg og afskæring af vandet til et andet 
anlæg, vil derfor blive efterfulgt af anbefaling om separering af regnvand og 
spildevand i det pågældende opland. 

3.1.6 Flytning af større renseanlæg 

Den fremtidige struktur for spildevandsafledning og –rensning er baseret på at 
Vordingborg Renseanlæg, Stege Renseanlæg, Dasholmen Renseanlæg, Bønsvig-
Stavreby Renseanlæg og Bogø Renseanlæg bibeholdes. 

Vordingborg Renseanlægs placering er ikke hensigtsmæssigt i forhold til de 
omkringliggende omgivelser, da der er forholdsvis tæt på renseanlægget er be-
boelsesejendomme. Antallet af klager fra de omkringliggende ejendomme er 
dog ganske få.  

Hvis Vordingborg Kommune eller Vordingborg Forsyning på sigt ønsker at flyt-
te Vordingborg Renseanlæg fra dets nuværende placering, kan dette gøres ved, 
at beholde den nuværende afledningsstruktur (afskærende ledninger og kloake-
ringen i Vordingborg by) frem til grunden for det eksisterende Vordingborg 
Renseanlæg. På grunden kan der etableres et lukket bassin (forsinkelsesbassin) 
og pumpestation, der pumper spildevandet hen til den ønskede placering for 
Vordingborg Renseanlæg (eksempelvis længere mod vest mod Knudshoved 
Odde eller mod øst i nærheden af motorvej E47/E55). 

Alternativerne i denne strategiplan vil ikke være til hindring for en flytning af 
Vordingborg Renseanlæg. Ved en fremtidig nedlæggelse af Petersværft Rense-
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anlæg vil det være hensigtsmæssigt at udføre en mere detaljeret vurdering af ny 
placering for Vordingborg Renseanlæg. 

Stege Renseanlæg udleder i dag til Stege Bugt, som er et prioriteret marint om-
råde. For eventuel at minimere den fremtidige påvirkning af Stege Bugt kan 
udledningen flyttes, alternativt kan selve renseanlægget flyttes. 

Hvis Stege Renseanlægs nuværende placering bibeholdes, kan der etableres ny 
udløbsledning fra Stege Renseanlæg med udledning til Østersøen/Hjelm Bugt. 
Placeringen af en ny udløbsledning skal analyseres mere detaljeret i forhold til 
bl.a. krydsning/passage af Stege Nor, dybde- og bundforhold, strømningsforhold 
og tilsanding samt de udpegede EF habitatområder. 

3.2 Alternativer 
Med udgangspunkt i den eksisterende struktur for spildevandsafledning og -
rensning i Vordingborg Kommune samt fremtidige krav som følge af eksempel-
vis implementering af Vandrammedirektivet, Badevandsdirektiv, klimahåndte-
ring m.v. er der opstillet to alternativer (udover 0-alternativet) for den fremtidige 
spildevandsafledning og –rensning i Vordingborg Kommune. De opstillede al-
ternativer kan gennemføres særskilt eller som et trin i en øget centralisering af 
spildevandsrensningen. De opstillede alternativer er vist i tabel 3.1. 

I 0-alternativet er det forudsat, at Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg nedlæg-
ges, da tilstanden og funktionen af dette anlæg er utilstrækkelig. Samtidig her-
med udledes spildevandet fra renseanlægget til et højt målsat og prioriteret 
vandløb.  

Tabel 3.1 Oversigt over de opstillede alternativer for den fremtidige spildevandsrens-
ning i Vordingborg Kommune. 

 0-alternativ Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Tidshorisont 0-25 år 0-5 år 0-5 år 0-25 år 

Bestående 
renseanlæg 

Vordingborg 
Dasholmen 
Allerslev 
Bønsvig-Stavreby 
Mern 
Gl.Kalvehave 
Petersværft 
Stege 
Bogø 
Råbylille Strand 
Klintholm Havn 
Damme Askeby 
Borre 

Vordingborg 
Dasholmen 
Bønsvig-Stavreby  
Gl.Kalvehave 
Petersværft 
Stege 
Bogø 
Råbylille Strand 
Klintholm Havn 
Damme Askeby 
Borre 
Mern 
Allerslev 
 

Vordingborg 
Dasholmen 
Bønsvig-Stavreby  
Gl.Kalvehave 
Petersværft 
Stege 
Bogø 
Råbylille Strand 
Klintholm Havn 
Damme Askeby 
Borre 
 
 

Vordingborg 
Dasholmen 
Bønsvig-Stavreby 
Stege 
Bogø 
Klintholm Havn 
Damme Askeby 
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 0-alternativ Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Tidshorisont 0-25 år 0-5 år 0-5 år 0-25 år 

Nedlagte 
renseanlæg 

Damsholte/Ny 
Æbelnæs 

Damsholte/Ny 
Æbelnæs 
Borre 

Damsholte/Ny 
Æbelnæs 
Borre 
Mern 
Allerslev 

Borre 
Damsholte/Ny 
Æbelnæs 
Mern 
Allerslev 
Gl.Kalvehave 
Råbylille Strand 
Petersværft  

 

Ved nedlæggelse af Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg afskæres spildevandet 
(efter separering af oplandet) til Stege Renseanlæg. 

Ved nedlæggelse af Borre Renseanlæg kan spildevandet afskæres til enten Stege 
Renseanlæg eller Klintholm Havn Renseanlæg. Under hensynstagen til den ak-
tuelle belastning af sidstnævnte anlæg og de planlagte byudviklinger i både Bor-
re og Klintholm Havn er der i det videre arbejdet med afskæring til Stege Ren-
seanlæg. 

Ved nedlæggelse af Allerslev og Mern Renseanlæg (og separering af oplandene) 
kan spildevandet afskæres til enten Vordingborg Renseanlæg eller Petersværft 
Renseanlæg. Set i lyset af at Petersværft Renseanlæg anbefales nedlagt indenfor 
de næste 25 år, er der arbejdet videre med afskæring til Vordingborg Rensean-
læg. 

Gl. Kalvehave Renseanlæg afskæres (efter separering af oplandet) til Pe-
tersværft Renseanlæg. 

Ved nedlæggelse af Råbylille Strand Renseanlæg anbefales at spildevandet af-
skæres til Stege Renseanlæg. 

Bilag E-H beskriver de enkelte alternativer i detaljer. 
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4. SAMMENSTILLING AF ALTERNATIVER 

I nærværende afsnit sammenlignes de fire alternativer med udgangspunkt i de i 
opstillede forudsætninger for den fremtidige spildevandshåndtering i Vording-
borg Kommune  

4.1 Løsningsmodeller og begrundelse 
Der er opstillet tre alternativer for den fremtidige spildevandshåndtering i Vor-
dingborg Kommune samt 0-alternativet. De enkelte alternativer er illustreret på 
tegning nr. 1. 

En eventuelt ændret spildevandshåndtering skal holdes op mod den eksisterende 
struktur. 

I Vordingborg Kommune vurderes en øget centralisering af spildevandsrensning 
at være attraktiv i forhold til den eksisterende struktur. Det begrundes i forhold 
til følgende områder: 

• Recipientbeskyttelse 

• Klimahåndtering 

• Krav om rensning af regnvand 

• Skærpede krav til spildevandsrensning 

Damsholte/Ny Æbelnæs, Borre, Mern og Allerslev Renseanlæg har i dag udløb 
til høj målsatte vandløb og med undtagelse af Borre Renseanlæg er vandløbene 
ligeledes høj prioriterede af Vordingborg Kommune i forhold til minimering af 
spildevandsbelastningen til disse vandløb. 

Spildevandet fra de nedlagte renseanlæg afskæres til henholdsvis Vordingborg 
Renseanlæg (Mern og Allerslev Renseanlæg) og Stege Renseanlæg (Damshol-
te/Ny Æbelnæs og Borre), som er to veldrevne større renseanlæg med fuld ud-
bygget kvælstoffjernelse og fosforfjernelse. Det rensede spildevand fra Vor-
dingborg Renseanlæg udledes til Kalvestrømmen som en robust marin recipient 
med lav målsætning, mens Stege Renseanlæg udleder til Stege Bugt som er en 
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mellem målsat marin recipient. En nedlæggelse af Damsholte/Ny Æbelnæs, Bor-
re, Mern og Allerslev Renseanlæg (fra 0-alternativet til alternativ 2) vil kunne 
afspejles sig direkte i forbedring af miljøtilstanden i de berørte vandløb. 

I alternativ 3 sker der desuden nedlæggelse af Gl. Kalvehave Renseanlæg, Råby-
lille Strand Renseanlæg og Petersværft Renseanlæg. Ved nedlæggelse af de tre 
renseanlæg sker der ikke en væsentlig forbedring af tilstanden af de berørte re-
cipienter, men spildevandet vil blive afskæret til henholdsvis Vordingborg Ren-
seanlæg og Stege Renseanlæg, hvor spildevandet gennemgår en væsentlig bedre 
rensning end på de tre oprindelige anlæg. 

De skærpede krav til spildevandsrensning i forbindelse med implementering af 
vandrammedirektivet gør, at der skal investeres i udbygning og opgradering af 
de mindre renseanlæg i Vordingborg Kommune. Derfor vil udbyttet (bedre sam-
let rensning) af de nødvendige investeringer være større ved en centralisering af 
spildevandsrensning på færre renseanlæg i forhold til en decentral spildevands-
struktur som kendetegner Vordingborg Kommune i dag.  

De skærpede krav medfører udover investering i opgradering og udbygning af 
renseanlæggene også øget krav om overvågning og regulering af processerne på 
renseanlæggene for at kunne efterleve de skærpede krav. 

Ved en centraliseret spildevandsrensning reduceres risikoen for en spildevands-
påvirkning ved udledning af renset spildevand til de mindre og sårbare recipien-
ter, hvorimod den centraliserede spildevandsløsning ofte har udledning af renset 
spildevand til en mere robust recipient. 

4.2 Økonomisk sammenstilling af alternativer 
Med udgangspunkt i de opstillede alternativer er omkostningerne i forbindelse 
med gennemførelse af de tekniske løsninger beregnet. Tabel 4.1 viser en sam-
menstilling af de fire alternativer baseret på en nutidsværdi betragtning. 

Tabel 4.1 indeholder udgifter til etablering af transportsystemer (afskærende 
ledninger med pumpestationer). 

Tabel 4.1 indeholder ligeledes investering på de bestående renseanlæg i forhold 
til tabel 2.3, investering i udbygning af til fuld næringsstoffjernelse for de anlæg 
som endnu ikke har dette, investering til desinfektion, nedlæggelsesomkostnin-
ger for de anlæg som vil blive nedlagt i det enkelte alternativ. Endvidere er de 
nødvendige udgifter til reinvestering på de bestående renseanlæg medregnet.  
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Tabel 4.1 indeholder ligeledes driftsomkostninger, herunder udgifter til spilde-
vandsrensning og udgifter til drift af nye afskærende ledninger i Vordingborg 
Kommune. 

Tabel 4.1 Nutidsværdi (1000 kr.) af de opstillede over en tidshorisont på 25 år. 
 0-alternativet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Anlægsudgift 
Ledninger og 
pumper 

14.200 22.300 33.400 61.200 

Anlægsudgift 
Renseanlæg 
inkl. Genanskaf-
felsesværdi 

286.200 282.100 268.400 248.900 

Driftsudgift, ny 
afskærende 
ledninger og 
renseanlæg 

714.700 701.800 702.000 661.800 

Nutidsværdi 1.015.100 1.006.200 1.003.800 971.900 

 

Det fremgår af tabel 4.1, at de opstillede alternativer har en samlet omkostning 
på ca. 1 mia. kr. og der kun er en marginal forskel i udgifterne til gennemførelse 
(investering og driftsudgifter) af de opstillede alternativer. 

4.3 Anbefaling til fremtidig spildevandsafledning og –rensning 
Med udgangspunkt i de opstillede forudsætninger for den fremtidige spilde-
vandsafledning og –rensning i Vordingborg Kommune, specielt herunder de 
miljømæssige forhold omkring recipientbeskyttelse, klimahåndtering, eventuelle 
krav om rensning af regnvand og skærpede krav til spildevandsrensning anbefa-
les det, at Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning gennemfører al-
ternativ 3, da der hermed opnås en væsentlig miljøgevinst i forhold til de øvrige 
alternativer.  
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Bilag A: Belastningsopgørelse for eksisterende rensean-
læg 

Tabel A. 1 og Tabel A. 2 viser en oversigt over kapacitet og belastningsforhol-
dene på de enkelte renseanlæg. 

Tabel A. 1  Kapacitetsforhold (dimensioneringsmæssig hhv. udledningstilladelse) samt 
belastningsforholdene på de enkelte renseanlæg i Forsyningsområde Vest ba-
seret på egenkontroldata fra 2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
or

di
ng

bo
rg

 
R

en
se

an
læ

g 

D
as

ho
l-

m
en

R
en

se
a

nl
æ

g 

A
lle

rs
le

v 
R

en
se

an
læ

g 

B
ø

ns
vi

g-
S

ta
vr

eb
y 

R
en

se
an

læ
g 

M
er

n 
R

en
se

an
læ

g 

Renseklasse MBNDK MBNDK MBNL MBND MBNK 

Kapacitet 1)  
[PE] 

47.000 12.000 700 2.500 1.894 

Kapacitet 2) 
[PE] 

31.488 12.000 700 1.795 1.894 

Belastning 
[PE] 

25.500 6.450 425 949 1.200 

Organisk stof 
[kgBI5/d] 

     

Total-N 
[kgN/d] 

     

Total-P 
[kgP/d] 

     

Flow 
[m3/d] 

9.200 3.400 175 510 330 
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Tabel A. 2  Kapacitetsforhold (dimensioneringsmæssig hhv. udledningstilladelse) samt 
belastningsforholdene på de enkelte renseanlæg i Forsyningsområde Øst ba-
seret på egenkontroldata fra 2007 

 

G
l. 

K
al

ve
ha

ve
 

R
en

se
an

læ
g 

P
et

er
sv

æ
rf

t 
R

en
se

an
læ

g 

S
te

ge
 

R
en

se
an

læ
g 

B
og

ø
 R

en
se

an
-

læ
g 

R
åb

yl
ill

e 
S

tr
an

d 
R

en
se

an
læ

g 

K
lin

th
ol

m
  H

av
n 

R
en

se
an

læ
g 

D
am

sh
ol

te
 /N

y 
Æ

be
ln

æ
sR

en
-

se
an

læ
g 

D
am

m
e 

A
sk

eb
y 

R
en

se
an

læ
g 

B
or

re
 

R
en

se
an

læ
g 

Renseklasse MBK MBNK MBNDK MBN MBS MBN MBN MBN MBN 

Kapacitet 1)  
[PE] 

2.300 4.500 17.500 1.650 1.200 1.150 600 1.400 1.000 

Kapacitet 2) 
[PE] 

2.300 4.500 13.600 1.650 1.200 1.150 600 1.400 1.000 

Belastning 
[PE] 

2.000 2.400 9.500 1.550 1.130 900 375 1.050 814 

Organisk stof 
[kgBI5/d] 

         

Total-N 
[kgN/d] 

         

Total-P 
[kgP/d] 

         

Flow 
[m3/d] 

440 890 2.860 150 40 90 200 7 65 
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Bilag B: Afløbskvalitet for eksisterende renseanlæg 

 

Tabel B.1 og Tabel B.2 viser en oversigt over kapacitet og belastningsforholde-
ne på de enkelte renseanlæg. 

Tabel B. 3  Transportmængder fra de enkelte renseanlæg i Forsyningsområde Vest base-
ret på egenkontroldata fra 2007 
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Renseklasse MBNDK MBNDK MBNL MBND MBNK 

Kapacitet 1)  
[PE] 

47.000 12.000 700 2.500 1.894 

Kapacitet 2) 
[PE] 

31.488 12.000 700 1.795 1.894 

Belastning 
[PE] 

25.500 6.450 425 949 1.200 

Organisk stof 
[kgBI5/d] 

8.400 3.200 170 420 410 

Total-N 
[kgN/d] 

13.800 3.100 1.100 1500 900 

Total-P 
[kgP/d] 

2.300 1.300 200 130 80 

Flow 
[m3/d] 

9.200 3.400 175 510 330 
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Tabel B. 4  Transportmængder fra de enkelte renseanlæg i Forsyningsområde Øst base-
ret på egenkontroldata fra 2007 
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Renseklasse MBK MBNK MBNDK MBN MBS MBN MBN MBN MBN 

Kapacitet 1)  
[PE] 

2.300 4.500 17.500 1.650 1.200 1.150 600 1.400 1.000 

Kapacitet 2) 
[PE] 

2.300 4.500 13.600 1.650 1.200 1.150 600 1.400 1.000 

Belastning 
[PE] 

2.000 2.400 9.500 1.550 1.130 900 375 1.050 814 

Organisk stof 
[kgBI5/d] 

3.850 880 2.880 185 40 70 220 10 340 

Total-N 
[kgN/d] 

4.500 3.880 5.260 2.090 290 1.000 1.000 90 870 

Total-P 
[kgP/d] 

340 230 720 420 25 180 25 15 55 

Flow 
[m3/d] 

440 890 2.860 150 40 90 200 7 65 
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Bilag C: Værdiopgørelse af eksisterende renseanlæg 

Tabel C.1 angiver værdien af de enkelte renseanlæg. Data er baseret fra Vor-
dingborg Forsyningsregnskabsdata for de tidligere kommunernes værdi af de 
enkelte renseanlæg inden kommunesammenlægning. Data er pr. 31. december 
2006. Det har ikke været muligt at udtrække regnskabstallene for efter selskabs-
dannelsen af Vordingborg Forsyning A/S. 

Tabel C.1 Angivelse af den bogførte værdi af de enkelte renseanlæg pr. 31. december 
2006 samt den årlige afskrivning. Restlevetiden er beregnet på baggrund af 
den bogførte værdi og den årlige afskrivning. Genskaffelsesprisen er baseret 
på grund af erfaringsstal mellem den bogførte værdi og restlevetiden. 

 

Etableringsår Bogført værdi 

[kr.] 

Afskrivning 

[kr.] 

Genanskaffelsespris 

[kr.] 

Restlevetid 

[år] 

Vordingborg 
Renoveret og 
udbygget 1995           7.274.600        652.636              33.079.945                11  

Dasholmen 
Renoveret og 
udbygget 1993           7.370.498        469.071              23.775.632                16  

Allerslev 
Renoveret og 
udbygget 1988             708.804         24.441               1.238.832                29  

Bønsvig-Stavreby 
Renoveret og 
udbygget 2001           4.418.763        195.817               9.925.305                23  

Mern 
Renoveret og 
udbygget 1988           1.498.860        227.400              11.526.141                 7  

Gl. Kalvehave 
Renoveret og 
udbygget 1988             959.700         75.000               3.801.498                13  

Petersværft 
Renoveret og 
udbygget 1992           2.432.790        249.240              12.633.138                10  

Stege 
Renoveret og 
udbygget 2005         37.575.704     1.311.245              66.462.610                29  

Bogø 
Renoveret og 
udbygget 2006           5.129.084        222.496              11.277.594                23  

Råbylille 1992             966.000         27.600               1.398.951                35  

Klintholm 
Renoveret og 
udbygget 2006           4.898.277        216.903              10.994.116                23  

Damsholte / Ny Æbel-
næs 

Renoveret og 
udbygget 1995             836.300         37.450               1.898.215                22  

Damme Askeby 
Renoveret og 
udbygget 2006           4.872.477        217.703              11.034.645                22  
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Etableringsår Bogført værdi 

[kr.] 

Afskrivning 

[kr.] 

Genanskaffelsespris 

[kr.] 

Restlevetid 

[år] 

Borre 
Renoveret og 
udbygget 1997           1.305.300         62.650               3.175.518                21  

Samlet        80.247.156    3.989.653            202.222.139               20  
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Bilag D: Driftsudgifter for eksisterende renseanlæg 

Tabel D.1 angiver elforbruget, spildevandsafgiften og en skønnet driftsudgifter 
(baseret på elforbruget) på de enkelte renseanlæg udfra en samlet driftsomkost-
ning. 

 

 

El-forbrug 
 

[kvh] 

Spildevandsafgift 
 

[kr./år] 

Driftsomkostninger i 
forhold til el-forbrug 

[kr. år] 

Vordingborg Renseanlæg 1.191.514 627228,517 9.804.388 

Dasholmen Renseanlæg 536.937 286265,5354 4.418.193 

Bønsvig - Stavreby Renseanlæg 115.979 57602,80196 954.335 

Gl. Kalvehave Renseanlæg 30.297 174573,591 249.299 

Petersværft Renseanlæg 145.160 123034,0417 1.194.451 

Stege Renseanlæg 374.746 202797,4793 3.083.602 

Bogø Renseanlæg 72.684 145789,968 598.081 

Klintholm Renseanlæg 47.820 65610,13983 393.487 

Damme Askeby Renseanlæg 75.324 43650,30933 619.804 

Råbylille renseanlæg 9.723 14796,47558 80.006 

Mern Renseanlæg 13.632 56235,60686 112.171 

Allerslev Renseanlæg 22.855 70830,1237 188.063 

Borre Renseanlæg 81.234 30387,05997 668.435 

Damsholte / Ny Æbelnæs Renseanlæg 77.254 29677,08055 635.685 

Samlet 2.795.159 1.928.478,73 2.3000.000 
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Bilag E: Beskrivelse af 0-alternativet 

0-alternativet omhandler en bibeholdelse af den eksisterende decentrale struktur 
for spildevandsafledning og –rensning i Vordingborg Kommune med undtagelse 
af at Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg nedlægges, da anlæggets funktion og 
tilstand er tidsvarende.  

Spildevandsstrukturen er vist på Tegning 1. 

Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg afskæres mod Stege Renseanlæg ved etab-
lering af to nye afskærende ledninger. Den ene ledning går fra Damsholte til 
Æbelnæs og videre til Tjørnemarke og ind til Stege Renseanlæg via det eksiste-
rende kloaksystem. Ved dette trace for den skærende ledning er det muligt at få 
kloakeret (spildevandskloakeret) Æbelnæs og Tjørnemarke. Den anden ledning 
går fra Ny Æbelnæs op til Neble og videre ind til Stege Renseanlæg via det eksi-
sterende kloaksystem. 

Inden afskæring af Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg skal det eksisterende 
fællessystem i Ny Æbelnæs m.fl. separeres.  

I forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet forudsættes det, at 
der vil ske en skærpelse af de eksisterende udledningskrav til organisk stof og 
næringssalte samt en hygiejnisering af det rensede spildevand inden udledning 
til de nær- og fjerne recipienter. På alle renseanlæggene (tilbageværende anlæg) 
i Vordingborg Kommune er der krav om rensning for organisk stof, mens det 
kun for renseanlæggene i Vordingborg, Dasholmen og Bønsvig-Stavreby er krav 
om fuld næringssaltfjernelse (kvælstof og fosfor).  

Det antages, at Vordingborg Renseanlæg med den nuværende sammensætning 
af spildevandet og drift med stor sandsynlighed vil kunne leve op til de skærpe-
de krav til organisk stof og næringssalte, som vil komme i forbindelse med im-
plementering af vandrammedirektivet. Alternativ vil anlægget kunne optimeres 
(eksempelvis udvidet overvågning og styring af processerne på anlæggene) for 
at kunne leve op til de skærpede krav 

De øvrige renseanlæg vil som følge af de skærpede krav skulle opgraderes til 
bedre rensning for både organisk stof og næringssalte.  

Alle renseanlæg i kommunen vil skulle udbygges med videregående vandrens-
ning for at kunne leve op til krav om hygiejnisering (badesæsonen) af det rense-
de spildevand inden udledning til recipienterne. 
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Tabel E.1 viser en oversigt over de aktiviteter, som 0-alternativet vil medføre 
samt en overordnet tidsplan og økonomisk oversigt for gennemførelsen heraf.  

 
Tabel E.1 Tidsplan for gennemførelse af  0-alternativet samt økonomisk overslag for 

gennemførelse af alternativet. 
Aktivitet nr. Årstal Beskrivelse Økonomisk over-

slag (1.000 kr.) 

1 2010-
2015 

Forbedring af tiltag på øvrige rense-
anlæg 

36.410 

2 2013 Etablering af transportledning fra 
Damsholte -> Æbelnæs -> Tjørne-
marke -> Stege (6,4 km ø225) 

8.186 

3 2013 Etablering af transportledning fra 
Damsholte -> Neble -> Stege (5 km 
ø180) 

5.978 

4 2015 Nedlæggelse af Damsholte/Ny 
Æbelnæs Renseanlæg 

2.280 

5 2015-
2020 

Opgradering af øvrige renseanlæg til 
forbedret kvælstof og fosfor fjernelse 

5.848 

6 2015-
2020 

Opgradering af øvrige renseanlæg til 
disinfektion  

38.300 

Samlet investering 97.002 

 
Den samlede investering for gennemførelse af 0-alternativet udgør ca. 100 mio. 
kr. Hertil kommer udgifter til løbende vedligehold og reinvestering af både klo-
aksystemet og renseanlæggene. 

Kloakering og separering af eksisterende fællessystem i Damsholte og Ny 
Æbelnæs er ikke medtaget i ovenstående overslag for gennemførelse af 0-
alternativet. 

I overslaget er der endvidere ikke indeholdt eventuelle ekstra udgifter i forbin-
delse med inddragelse af enkelte ejendomme langs tracéerne for de afskærende 
ledninger i kloakforsyningen. 
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Bilag F: Beskrivelse af alternativ 1 

Alternativ 1 omhandler en bibeholdelse af den eksisterende decentrale struktur 
for spildevandsafledning og –rensning i Vordingborg Kommune med undtagelse 
af at Damsholte/Ny Æbelnæs samt Borre Renseanlæg nedlægges, da anlæggenes 
funktion og tilstand er dårlig.  

Spildevandsstrukturen er vist på Tegning 1. 

Damsholte/Ny Æbelnæs afskæres til Stege Renseanlæg, som beskrevet i 0-
alternativet. 

Borre Renseanlæg afskæres mod Stege Renseanlæg ved etablering af en ny af-
skærende ledning ind mod Hjertebjerg/Elmelund og videre herfra via det eksi-
sterende afskærende system ind mod Stege Renseanlæg. 

Oplandet til Borre Renseanlæg er et spildevandskloakeret opland, men der har 
gennem tiderne været problemer med uvedkommende vand i spildevandssyste-
met. Kilden (-erne) hertil identificeres og afskæres fra systemet. 

I forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet forudsættes det, at 
der vil ske en skærpelse af de eksisterende udledningskrav til organisk stof og 
næringssalte samt en hygiejnisering af det rensede spildevand inden udledning 
til de nær- og fjerne recipienter. På alle renseanlæggene (tilbageværende anlæg) 
i Vordingborg Kommune er der krav om rensning for organisk stof, mens det 
kun for renseanlæggene i Vordingborg, Dasholmen og Bønsvig-Stavreby er krav 
om fuld næringssaltfjernelse (kvælstof og fosfor).  

Det antages, at Vordingborg Renseanlæg med den nuværende sammensætning 
af spildevandet og drift med stor sandsynlighed vil kunne leve op til de skærpe-
de krav til organisk stof og næringssalte, som vil komme i forbindelse med im-
plementering af vandrammedirektivet. Alternativ vil anlægget kunne optimeres 
(eksempelvis udvidet overvågning og styring af processerne på anlæggene) for 
at kunne leve op til de skærpede krav 

De øvrige renseanlæg vil som følge af de skærpede krav skulle opgraderes til 
bedre rensning for både organisk stof og næringssalte.  

Alle renseanlæg i kommunen vil skulle udbygges med videregående vandrens-
ning for at kunne leve op til krav om hygiejnisering (badesæsonen) af det rense-
de spildevand inden udledning til recipienterne. 
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Tabel F.1 viser en oversigt over de aktiviteter, som alternativ 1 vil medføre samt 
en overordnet tidsplan og økonomisk oversigt for gennemførelsen heraf.  

 
Tabel F.1 Tidsplan for gennemførelse af alternativ 1 samt økonomisk overslag for gen-

nemførelse af alternativet. 
Aktivitet nr. Årstal Beskrivelse Økonomisk over-

slag (1.000 kr.) 

1 2010-
2015 

Forbedring af tiltag på øvrige rense-
anlæg 

32.210 

2 2013 Etablering af transportledning fra 
Damsholte -> Æbelnæs -> Tjørne-
marke -> Stege (6,4 km ø225) 

8.186 

3 2013 Etablering af transportledning fra 
Damsholte -> Neble -> Stege (5 km 
ø180) 

5.978 

4 2014 Etablering af transportledning fra 
Borre (3,1 km ø180) 

8.052 

5 2015 Nedlæggelse af Damsholte/Ny 
Æbelnæs Renseanlæg 

2.280 

6 2015 Nedlæggelse af Borre Renseanlæg 3.800 
7 2015-

2020 
Opgradering af øvrige renseanlæg til 
forbedret kvælstof og fosfor fjernelse 

5.604 

8 2015-
2020 

Opgradering af øvrige renseanlæg til 
disinfektion  

32.700 

Samlet investering 98.810 

 
Den samlede investering for gennemførelse af alternativ 1 udgør ca. 100 mio. kr. 
Hertil kommer udgifter til løbende vedligehold og reinvestering af både kloak-
systemet og renseanlæggene. 

Kloakering og separering af eksisterende fællessystem i Damsholte og Ny 
Æbelnæs samt eliminering uvedkommende vand i Borre er ikke medtaget i 
ovenstående overslag for gennemførelse af alternativ 1. 

I overslaget er der endvidere ikke indeholdt eventuelle ekstra udgifter i forbin-
delse med inddragelse af enkelte ejendomme langs tracéerne for de afskærende 
ledninger i kloakforsyningen. 
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Bilag G: Beskrivelse af alternativ 2 

Alternativ 2 omhandler en bibeholdelse af den eksisterende decentrale struktur 
for spildevandsafledning og –rensning i Vordingborg Kommune med undtagelse 
af, at Damsholte/Ny Æbelnæs, Borre Renseanlæg, Mern og Allerslev nedlæg-
ges, ud fra et miljømæssige hensyn. 

Spildevandsstrukturen er vist på Tegning 1. 

Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg afskæres til Stege Renseanlæg, som be-
skrevet i 0-alternativet, mens Borre Renseanlæg afskæres mod Stege Rensean-
læg som beskrevet i alternativ 1. 

Allerslev og Mern Renseanlæg afskæres begge til Vordingborg Renseanlæg. 
Der etableres en ny afskærende ledning fra Allerslev Renseanlæg til Mern by, 
hvor fra spildevandet føres til Ørslev by og kobles på det eksisterende afskæren-
de system ind mod Vordingborg Renseanlæg. 

I forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet forudsættes det, at 
der vil ske en skærpelse af de eksisterende udledningskrav til organisk stof og 
næringssalte samt en hygiejnisering af det rensede spildevand inden udledning 
til de nær- og fjerne recipienter. På alle renseanlæggene (tilbageværende anlæg) 
i Vordingborg Kommune er der krav om rensning for organisk stof, mens det 
kun for renseanlæggene i Vordingborg, Dasholmen og Bønsvig-Stavreby er krav 
om fuld næringssaltfjernelse (kvælstof og fosfor).  

Det antages, at Vordingborg Renseanlæg med den nuværende sammensætning 
af spildevandet og drift med stor sandsynlighed vil kunne leve op til de skærpe-
de krav til organisk stof og næringssalte, som vil komme i forbindelse med im-
plementering af vandrammedirektivet. Alternativ vil anlægget kunne optimeres 
(eksempelvis udvidet overvågning og styring af processerne på anlæggene) for 
at kunne leve op til de skærpede krav 

De øvrige renseanlæg vil som følge af de skærpede krav skulle opgraderes til 
bedre rensning for både organisk stof og næringssalte.  

Alle renseanlæg i kommunen vil skulle udbygges med videregående vandrens-
ning for at kunne leve op til krav om hygiejnisering (badesæsonen) af det rense-
de spildevand inden udledning til recipienterne. 

Tabel G.1 viser en oversigt over de aktiviteter, som alternativ 2 vil medføre samt 
en overordnet tidsplan og økonomisk oversigt for gennemførelsen heraf.  
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Tabel G.1 Tidsplan for gennemførelse af alternativ 2 samt økonomisk overslag for gen-

nemførelse af alternativet. 
Aktivitet nr. Årstal Beskrivelse Økonomisk over-

slag (1.000 kr.) 

1 2010-
2015 

Forbedring af tiltag på øvrige rense-
anlæg 

31.160 

2 2013 Etablering af transportledning fra 
Damsholte -> Æbelnæs -> Tjørne-
marke -> Stege (6,4 km ø225) 

8.186 

3 2013 Etablering af transportledning fra 
Damsholte -> Neble -> Stege (5 km 
ø180) 

5.978 

4 2014 Etablering af transportledning fra 
Borre (3,1 km ø180) 

8.052 

5 2015 Nedlæggelse af Damsholte/Ny 
Æbelnæs Renseanlæg 

2.280 

6 2015 Nedlæggelse af Borre Renseanlæg 3.800 
7 2015-

2020 
Etablering af en transportledning fra 
Allerslev -> Mern -> Ørslev (9,6 km 
ø160 ->ø280) 

11.142 

8 2015-
2020 

Nedlæggelse af Allerslev Rensean-
læg 

2.660 

9 2015-
2020 

Nedlæggelse af Mern Renseanlæg 7.200 

10 2015-
2020 

Opgradering af øvrige renseanlæg til 
forbedret kvælstof og fosfor fjernelse 

5.154 

11 2015-
2020 

Opgradering af øvrige renseanlæg til 
disinfektion  

29.900 

Samlet investering 115.512 

 
Den samlede investering for gennemførelse af alternativ 2 udgør ca. 115 mio. kr. 
Hertil kommer udgifter til løbende vedligehold og reinvestering af både kloak-
systemet og renseanlæggene. 

Kloakering og eventuel separering af eksisterende fællessystemer og eliminering 
af uvedkommende vand er ikke medtaget i ovenstående overslag for gennemfø-
relse af alternativ 2. 

I overslaget er der endvidere ikke indeholdt eventuelle ekstra udgifter i forbin-
delse med inddragelse af enkelte ejendomme langs tracéerne for de afskærende 
ledninger i kloakforsyningen. 
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Bilag H: Beskrivelse af alternativ 3 

Alternativ 3 omhandler en mere centraliseret spildevandsafledning og –rensning 
i forhold til den eksisterende decentrale spildevandsstruktur som er i Vording-
borg Kommune. 

Alternativet omfatter en nedlæggelse af følgende renseanlæg: 

• Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg 

• Borre Renseanlæg 

• Allerslev Renseanlæg 

• Mern Renseanlæg 

• Gl. Kalvehave Renseanlæg 

• Råbylille Strand Renseanlæg 

• Petersværft Renseanlæg 

Spildevandsstrukturen er vist på Tegning 1. 

Damsholte/Ny Æbelnæs Renseanlæg afskæres til Stege Renseanlæg, som be-
skrevet i 0-alternativet. Borre Renseanlæg afskæres mod Stege Renseanlæg, som 
beskrevet i alternativ 1. Allerslev Renseanlæg og Mern Renseanlæg afskæres til 
Vordingborg Renseanlæg, som beskrevet i alternativ 2.  

Gl. Kalvehave Renseanlæg afskæres til Nyråd by og kobles på det eksisterende 
afskærende renseanlæg ind mod Vordingborg Renseanlæg. Petersværft Rense-
anlæg afskæres ligeledes ind mod Vordingborg Renseanlæg via Nyråd by.  

Råbylille Strand Renseanlæg nedlægges og afskæres ind mod Stege Renseanlæg 
via Råbylille og kobles på den eksisterende afskærende ledning fra Hjertebjerg 
ind mod Stege Renseanlæg. 

I forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet forudsættes det, at 
der vil ske en skærpelse af de eksisterende udledningskrav til organisk stof og 
næringssalte samt en hygiejnisering af det rensede spildevand inden udledning 
til de nær- og fjerne recipienter. På alle renseanlæggene (tilbageværende anlæg) 
i Vordingborg Kommune er der krav om rensning for organisk stof, mens det 
kun for renseanlæggene i Vordingborg, Dasholmen og Bønsvig-Stavreby er krav 
om fuld næringssaltfjernelse (kvælstof og fosfor).  
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Det antages, at Vordingborg Renseanlæg med den nuværende sammensætning 
af spildevandet og drift med stor sandsynlighed vil kunne leve op til de skærpe-
de krav til organisk stof og næringssalte, som vil komme i forbindelse med im-
plementering af vandrammedirektivet. Alternativ vil anlægget kunne optimeres 
(eksempelvis udvidet overvågning og styring af processerne på anlæggene) for 
at kunne leve op til de skærpede krav 

De øvrige renseanlæg vil som følge af de skærpede krav skulle opgraderes til 
bedre rensning for både organisk stof og næringssalte.  

Alle renseanlæg i kommunen vil skulle udbygges med videregående vandrens-
ning for at kunne leve op til krav om hygiejnisering (badesæsonen) af det rense-
de spildevand inden udledning til recipienterne. 

Tabel H.1 viser en oversigt over de aktiviteter, som alternativ 3 vil medføre samt 
en overordnet tidsplan og økonomisk oversigt for gennemførelsen heraf.  

 
Tabel H.1 Tidsplan for gennemførelse af alternativ 3 samt økonomisk overslag for gen-

nemførelse af alternativet. 
Aktivitet nr. Årstal Beskrivelse Økonomisk over-

slag (1.000 kr.) 

1 2010-
2015 

Forbedring af tiltag på øvrige rense-
anlæg 

25.630 

2 2013 Etablering af transportledning fra 
Damsholte -> Æbelnæs -> Tjørne-
marke -> Stege (6,4 km ø225) 

8.186 

3 2013 Etablering af transportledning fra 
Damsholte -> Neble -> Stege (5 km 
ø180) 

5.978 

4 2014 Etablering af transportledning fra 
Borre (3,1 km ø180) 

8.052 

5 2015 Nedlæggelse af Damsholte/Ny 
Æbelnæs Renseanlæg 

2.280 

6 2015 Nedlæggelse af Borre Renseanlæg 3.800 
7 2015-

2020 
Etablering af en transportledning fra 
Allerslev -> Mern -> Ørslev (9,6 km 
ø160 ->ø280) 

11.142 

8 2015-
2020 

Nedlæggelse af Allerslev Rensean-
læg 

2.660 

9 2015-
2020 

Nedlæggelse af Mern Renseanlæg 7.200 

10 2015-
2020 

Etablering af transportledning fra Gl. 
Kalvehave -> Langebæk -> Pe-
tersværft -> Nyråd (8,3 km ø400) 

14.173 

11 2015-
2020 

Nedlæggelse af Gl. Kalvehave Ren-
seanlæg 

4.560 

12 2015-
2020 

Nedlæggelse af Petersværft Rense-
anlæg 

9.000 

13 2015- Etablering af transportledning fra 2.705 
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Aktivitet nr. Årstal Beskrivelse Økonomisk over-
slag (1.000 kr.) 

2020 Råbylille Strand -> Råbylille (1,6 km 
ø 160) 

14 2015-
2020 

Nedlæggelse af Råbylille Strand 
Renseanlæg 

2.400 

15 2015-
2020 

Opgradering af øvrige renseanlæg til 
forbedret kvælstof og fosfor fjernelse 

2.011 

16 2015-
2020 

Opgradering af øvrige renseanlæg til 
disinfektion  

22.300 

Samlet investering 132.077 

 
Den samlede investering for gennemførelse af alternativ 2 udgør ca. 130 mio. kr. 
Hertil kommer udgifter til løbende vedligehold og reinvestering af både kloak-
systemet og renseanlæggene. 

Kloakering og eventuel separering af eksisterende fællessystemer og eliminering 
af uvedkommende vand er ikke medtaget i ovenstående overslag for gennemfø-
relse af alternativ 3. 

I overslaget er der endvidere ikke indeholdt eventuelle ekstra udgifter i forbin-
delse med inddragelse af enkelte ejendomme langs tracéerne for de afskærende 
ledninger i kloakforsyningen. 
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Bilag I: Beregningsforudsætninger for afskærende led-
ninger og separering 

Bilaget indeholder beregningsforudsætningerne for de planlagte udvidelser/ny-
etableringer af det afskærende ledningssystem i forbindelse med nedlæggelse af 
eksisterende renseanlæg samt ændret afledningsstruktur for det eksisterende 
afskærende ledninger i Vordingborg Kommune. 

Dimensionsgivende døgnvandmængder og max. timeflow 

Den dimensionsgivende belastning er baseret på plan-data fra de eksisterende 
spildevandsplaner for de tidligere Vordingborg, Langebæk, Møn og Præstø 
kommuner. I Spildevandsplanen 2009-2013 er det planlagt, at byområderne i 
Vordingborg Kommune separeres. Med udgangspunkt heri er der i forbindelse 
med beregning af max. timeflow for de enkelte byer er anvendt et typetal på 
0,02 l/s/PE. 

Fastlæggelse af linieføringer og placering af pumpestationer 

Fastlæggelsen af linieføringerne for de afskærende ledninger er foretaget på 
basis af en overordnet vurdering af den korteste rute langs offentlig veje. Endvi-
dere er de afskærende ledninger så vidt muligt ført uden om bymæssige bebyg-
gelse, hvor det forekommer hensigtsmæssigt. 

Dimensionering af afskærende ledninger 

De afskærende trykledninger er dimensioneret på baggrund af aktuelle max ti-
meflow (l/s), samt tilstræbt vandhastighed på 0,8 m/s og et samlet modtryk på 
max. 30-35 mVS. 

De afskærende gravitationsledninger er dimensioneret ud fra de aktuelle max. 
timeflow (l/s) samt et ledningsfald på minimum 5‰.  

Enhedspriser for ledninger og pumpestationer 

De konkrete ledningslængder, rørdimensioner, vandhastigheder og modtryk, 
samt meterpriser, lednings- og pumpestationspriser m.v. fremgår af nedenståen-
de tabel j.4.2. 
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Tabel J.4.2 Enhedspriser for henholdsvis gravitationsledninger og trykledninger. En-
hedspriserne er baseret på fremskrivning (DANVA Prisindeks) af de enkelte 
priser frem til 2008. 

 Dimension 
[mm] 

Materiale Enhedspris 2008 
[kr./lbm] 

ø75 PVC 342 
ø110 PVC 353 
ø160 PVC 716 
ø200 PVC 821 
ø250 PVC 994 
ø315 PVC 1.095 
ø400 PVC 1.443 

A
flø

b 
G

ra
vi

ta
tio

n 

ø560 PVC 1.731 
ø75 PE80PN6 342 
ø90 PE80PN6 363 

ø110 PE80PN6 374 
ø125 PE80PN6 406 
ø160 PE80PN6 445 
ø200 PE80PN6 530 
ø250 PE80PN6 716 

A
flø

b 
T

ry
kl

ed
ni

ng
 

ø280 PE80PN6 780 
ø90 PE100PN10 374 

ø110 PE100PN10 396 
ø125 PE100PN10 428 
ø250 PE100PN10 759 
ø280 PE100PN10 876 
ø315 PE100PN10 920 
ø355 PE100PN10 1.060 
ø400 PE100PN10 1.150 
ø500 PE100PN10 1.250 
ø630 PE100PN10 1.731 

A
flø

b 
T

ry
kl

ed
ni

ng
 

ø800 PE100PN10 2.425 

 

Enhedspriserne for ledninger er fastlagt ud fra erfaringspriser (tidligere licitatio-
ner m.v.). Erfaringsgrundlaget er størst for de mindste dimensioner (ø90-ø315 
mm) og mindst for de største dimensioner (ø400-ø900 mm). For de største di-
mensioner er priserne i højere grad baseret på et skøn, dvs. rørpriser (katelogpri-
ser) samt en skønnet lægningspris. 

Enhedspriserne for pumpestationer (se tabel k.4.3) er ligeledes foretaget på basis 
af erfaringspriser, og her gælder samme forhold, at priserfaringsgrundlaget er 
mindst og unøjagtigheden er størst for de største pumpestationer. Ved prissæt-
ningen af en pumpestation betyder kravene til indretning, kvalitet og udform-
ning af pumpestationen meget. De valgte enhedspriser er baseret på standard 
præfabrikerede pumpehuse og standard el-udrustning leveret af pumpeleveran-
døren. Der er forudsat anvendt tørt opstillede pumper samt SRO-overvågning. 
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Tabel K.4.3 Enhedspriser for tørt opstillede pumpestationer. Enhedspriserne er baseret 
på fremskrivning (DANVA Prisindeks) af de enkelte priser frem til 2008. 

Pumpeydelse [l/s] Enhedspris 2008 [kr.] 

3 400.000 
5 450.000 

10 500.000 
50 600.000 

200 2.500.000 
350 3.300.000 
400 3.300.000 
600 5.000.000 

 

De samlede anlægsudgifter (entreprenørudgifter) er tillagt 15% til projektering, 
udbud og tilsyn, 15% til uforudseelige udgifter. 

Driftsudgifter for pumpestationer 

De årlige el-udgifter for pumpestationerne er pumpens driftstid (anslået til gen-
nemsnitlig 10 timer/døgn) og elforbrug (anslået til gennemsnitlig 70 kW). El-
udgiften er efterfølgende beregnet ud fra en kWh-pris på 50 øre pr. kWh. 

De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (tilsyn, vedligehold, reservedele 
m.v.) er beregnet ud fra et gennemsnitsforbrug på 2x4 timer pr. pumpestation pr. 
måned samt en timepris på kr. 300 pr. time.  
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Bilag J: Beregningsforudsætninger for renseanlæg 

Bilaget indeholder forudsætningerne for beregning af udgifterne til renseanlæg-
gene i Vordingborg Kommune som følge af de forskellige alternativer. 

Nedlæggelsesomkostninger for renseanlæg 

I forbindelse med strukturanalysen er der en række renseanlæg, som vil blive 
nedlagt afhængig af det valgte alternativ. 

Det forudsættes, at de eksisterende bassiner på renseanlæggene i vis udstræk-
ning kan bibeholdes og kan efter en eventuel mindre ombygning genanvendes 
for sikring af de nærliggende recipienter mod utilsigtede udledninger af opblan-
det regn- og spildevand i forbindelse med kraftig nedbør. 

Der er anvendt nedenstående enhedspriser ved beregning af nedlæggelse af ren-
seanlæggene (se tabel k.4.4). 

Tabel K.4.4 Nedlæggelsesomkostninger for renseanlæg. Oplysninger baseret på nedlæg-
gelse af renseanlæg i Århus Kommune. 

Renseanlægsstørrelse [PE] Enhedspris 2008 [kr. pr./PE] 

Renseanlæg > 5.000 2.000 

Renseanlæg 500 – 5000 PE 3.800 

Renseanlæg 100 – 500 PE 7.500 

Renseanlæg < 100 PE 33.500 

 

Anlægsudgifter ved udbygning af renseanlæg til skærpede kvælstof og fos-
for fjernelse 

Flere af de mindre renseanlæg i Vordingborg Kommune har ikke krav til hver-
ken kvælstof (total-N = 8 mg/l) eller fosfor (Total-P = 1,5 mg/l). Ved implemen-
tering af vandrammedirektivet forventes, som beskrevet i kapitel 3 en stramning 
for udledning af kvælstof og fosfor til vores nære og fjerne recipienter.  

Miljøstyrelsen har i 2007 undersøgt en række muligheder for øget fjernelse af N 
og P fra større og mindre renseanlæg //Kilde: Miljøstyrelsen, Muligheder for 
begrænsning af N og P udledning fra kommunale renseanlæg, industrielle ud-
ledninger og regnbetingede udledninger, Arbejdsrapport nr. 25, 2007//. Erfarin-
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gerne og resultaterne heraf er anvendt i forbindelse med overslaget og de tekno-
logier som kan anvendes på renseanlæggene i Vordingborg Kommune. 

De fire store renseanlæg har i dag allerede en god fjernelse af både kvælstof og 
fosfor. Derfor forventes det, at de yderligere stramninger for udledning af både 
kvælstof og fosfor opnås gennem bedre og optimeret processtyring af anlæggene 
i form af integreret styring af kloaksystemet og renseanlægget. 

For de mindre renseanlæg i Vordingborg Kommune vil det være nødvendigt at 
der skal ske en udbygning af renseanlæggene, således at de skærpede krav til 
fjernelse af både kvælstof og fosfor sikres. 

Anlægsinvesteringen for reduceret udledning af kvælstof og fosfor er opgjort i 
forhold til den reducerede mængde kvælstof henholdsvis fosfor der skal fjernes. 
Tabel K.4.5 viser enhedspriserne for henholdsvis optimering på de større rense-
anlæg og udbygning af de mindre renseanlæg. 

De store renseanlæg i Vordingborg, Stege og Præstø vil kunne overholde de 
stramninger som sker i 2015 til krav om forbedret rensning. De stramninger som 
sker i 2021 og 2027 kræver bedre og optimeret processtyring på anlæggene, som 
beskrevet ovenfor. 

For de mindre renseanlæg vil stramningen i forhold til kvælstof ske af to om-
gange i henholdsvis 2015 og 2021, mens stramningerne for fosfor vil resultere i 
udbygning af de eksisterende renseanlæg i 2015 og 2027. 

Tabel K.4.5 Enhedspriser for anlægsudgifter til forbedret kvælstof og fosfor fjernelse 
//Kilde: Miljøstyrelsen, Muligheder for begrænsning af N og P udledning fra 
kommunale renseanlæg, industrielle udledninger og regnbetingede udlednin-
ger, Arbejdsrapport nr. 25, 2007//. 

 2015 2021 2027 

Optimering 
- Kvælstof 
- Fosfor 

 
30 kr. /kg N 
300 kr. /kg P 

 
30 kr. /kg N 
300 kr. /kg P 

 
30 kr. /kg N 
300 kr. /kg P 

Udbygning etape 1 
- Kvælstof 
- Fosfor 

 
70 kr. /kg N 
300 kr. /kg P 

  

Udbygning etape 2 
- Kvælstof 
- Fosfor 

  
300 kr. /kg N 

 

 
 

2000 kr. /kg P 
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Anlægsudgifter ved hygiejnisering af spildevand 

I forbindelse med implementering af badevandsdirektivet og vandrammedirekti-
vitet forventes der en række skærpede krav til det rensede spildevand i forhold 
til disinfektion (hygiejnisering) og fjernelse af hormonforstyrrende stoffer (na-
turlige og kunstige) og andre kemikalier som forefindes i spildevandet.  

Danva og EU //Kilde: Danva. Videregående renseteknologier for kommunalt 
spildevand, F&U-rapport nr. 2, 2006 og Orbicon. Final Report – APOP, EU-
LIFE 03 ENV/DK/56, 2007// har i forbindelse med nogle udviklingsprojekter 
undersøgt forskellige teknologier til henholdsvis hygiejnisering og fjernelse af 
hormonforstyrrende stoffer og deres forventede renseeffektivitet.  

På baggrund af ovenstående undersøgelser er der beregnet overslagspriser (jf. 
tabel k.4.6) for etablering af videregående renseanlæg på renseanlæggene i Vor-
dingborg Kommune baseret på en kombinationsmetode med ultraviolet stråling 
og ozon. 

Tabel K.4.6 Anlægsudgifter og driftsudgifter i forbindelse med etablering af videregående 
rensning af spildevand fra MBNDK renseanlæg. //Kilde: Danva. Videregåen-
de renseteknologier for kommunalt spildevand, F&U-rapport nr. 2, 2006// 

Renseanlægsstørrelse Overslag anlægsudgift 
[kr.] 

Overslag driftsudgifter 
[kr./år] 

Qdøgn = 2.000 m3/d 
Qh,max = 400 m3/h 

2.800.000 225.000 

Qdøgn = 20.000 m3/d 
Qh,max = 3.000 m3/h 

5.500.000 1.600.000 

Qdøgn = 50.000 m3/d 
Qh,max = 7.500 m3/h 

9.500.000 3.200.000 

 

 


