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 Dagsorden 

19:00 Velkomst – Aase Nyegaard (ordstyrer) 
 
19:05 Gennemgang af løsning for renseanlæg – Sønderborg Forsyning, 
Lars B. Riemann 
 
19:50 Pause med kaffe, kage og vand 
 
20:05 Gennemgang af myndighedsprocessen – Sønderborg Kommune, 
Anne-Mette Andersen 
 
20:30 Spørgsmål fra salen 
 
20:55 Afslutning og tak for i aften – Aase Nyegaard 
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Velkommen 

Velkommen  
 
Præsentation af deltagere 
 
Rammer og formål for aftenens møde 
 
Åben dialog 
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Hvem er vi? 

 
Adskillelse af skattefinansieret og 
gebyrfinansieret virksomhed i 
kommunen 

 
100% kommunalt ejet aktieselskab 
 
”Hvile i sig selv” 
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Hvad laver vi? 
Drift af: 
-   8 genbrugspladser 
- 1 deponi 
- 1 kraftvarmeværk og 1 varmecentral 
- 5 vandværker – 60 % vandforsyning 
 

Spildevand: 
- 5 renseanlæg 
- 80 regnvandsbassiner 
- 600 pumpestationer 
- 1500 km ledningsnet (spildevand, 
 regnvand og pumpeledninger) 
 

Årlig omsætning : 320 mio. DKK 
Ansatte: 140 medarbejdere 
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Hvad laver vi? 

Containerplads 

Deponi 

Vandværk 

Rentvandsbeholder 

Vandforsyningsområde 

Renseanlæg 

Varmeanlæg 
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Overordnede mål 

Forsyningssikkerhed - 24/7 – 365 
 
Miljøbeskyttelse – Færre overløb, badevand, åer og vandløb 
 
Driftsøkonomi 

2018-04-24 / LBRI 
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Udvikling i området 

Resort på Nordals 
– Sommerhusområde 
– Campingplads 
– Hotel 
– Marina 

 

Byfortætning 
– Koncentrering af borgere i de større byer i området – Sønderborg, 

Gråsten 
 

Industri 
– Større krav til rensning af industrispildevand 
 og færre indtægter 
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Udvikling i området 

Renseanlæg 
– Udledningskrav til renseanlæg - mikroplast, medicinrester, tungmetaller, fosfor 
– Driftsoptimering – energieffektivitet- og produktion 

 

Separering / Kloakering i åbent land /Regnvandsbassiner 
– Fortsat store investeringer i kloakseparering 
– Lavere driftsomkostninger på renseanlæg 
– Mindre vand i gader og kældre 
– Miljø - Færre overløb til badevand, åer og vandløb 
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I dag 
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Himmark 

Hummelvig 

Sønderborg 
Gråsten Huk 

Broager 
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Anlæg – i dag 
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Undersøgte projekter 
Projekt 1: Eksisterende rensestruktur med nedlæggelse af 
Broager, transport til Gråsten og opdatering af Gråsten 
Renseanlæg. 
 
Projekt 2: Et nyt fælles renseanlæg i Blans – nedlæggelse af 
alle eksisterende anlæg inkl. Hummelvig. 
 
Projekt 3: Et nyt fælles renseanlæg i Blans – nedlæggelse af 
alle eksisterende anlæg ekskl. Hummelvig. 
 
Projekt 4: Nyt fælles renseanlæg i Sønderborg – med 
bevarelse af Hummelvig. 
 
Projekt 5: Nyt fælles renseanlæg i Sønderborg  - som 
udvidelse af det gamle anlæg 
 2018-04-24 / LBRI 
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1:Udvidelse af eksisterende 
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Himmark 

Sønderborg 

Hummelvig 

Gråsten Huk 
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2: Et centralt anlæg - Blans 
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Sund Rens 
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3: Et centralt anlæg - Blans 
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Sund Rens 

Hummelvig 
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4: Et centralt renseanlæg 
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Ny 
Sønderborg Hummelvig 
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5: Et centralt renseanlæg 
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Sønderborg + 
Hummelvig 
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Udvidelse Sønderborg 1 
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Udvidelse Sønderborg 2  
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Centralrenseanlæg 
Sønderborg 
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2+3 

23+73 

6+214 

40+915 
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Centralrenseanlæg 
Sønderborg 

2018-04-24 / LBRI 

Synergier: 
• Varmepumpe til Flisfyringsværk 
• Slamforbrændingsanlæg – 

Kraftvarmeværk 
• Kølevand - Kraftvarmeværk 
• Skorsten – afkast lugt 
• Ingen interimsdrift 
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Pumpestation 
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Transportanlæg 
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Renseanlæg Sønderborg 
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Renseanlæg Sønderborg 
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Renseanlæg Sønderborg 

2018-04-24 / LBRI 



29 

Centralrenseanlæg 
Sønderborg 
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5 
139.600.000 
170.000.000 
309.000.000 

12.300.000 
-2.000.000 
10.300.000 

3,12 
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Myndighedsbehandling

Kommunal godkendelse •

Ansøgning om tilladelser

Udbud og detajlprojektering renseanlæg

Udbud og detajlprojektering transportanlæg

Udførelse

Indkøring

2023 2024 20252018 2019 2020 2021 2022

Renseanlæg Sønderborg  
Projektplan 
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31 

PAUSE 
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Myndighedens kompetence 

− Sønderborg Kommune er VVM-myndighed på projektdelen på land og er 
planlæggende myndighed 

− Kystdirektoratet er VVM-myndighed på søterritoriet 
− Miljøstyrelsen er Espoo-myndighed (høringer af nabostater) 

 
− Koordinerende myndighed er Sønderborg Kommune 
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Hvad er Miljøvurdering og VVM? 

En MV/VVM er en proces, der tilvejebringer et 
oplysningsgrundlag for den videre beslutningsproces 
 
− Miljøvurdering (MV): Vurdering af plangrundlagets sandsynlige, 

væsentlige indvirkning på miljøet 
− Her: forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan samt forslag 

til tillæg til spildevandsplanen 
− VVM af projekt: Vurdering af projektets Virkninger på Miljøet 

− Her: Anlæggelse og drift af et centralrenseanlæg med 
transportanlæg nord for Sønderborg 
 

− En samlet miljørapport indeholdende miljøvurdering af det konkrete 
projekt (VVM) og miljøvurdering af plangrundlaget for 
centralrenseanlægget med transportanlæg. 
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Indledende afgrænsning - miljørapporten 

− Naboer (lugt og støj) 
− Bevaringsværdigt landskab, landskabspåvirkning 
− Kulturarv og rekreative interesser 
− Naturområder, Natura 2000, skovområder, dyr og planter 
− Kystnærhed og krydsning af beskyttelseslinjer 
− Trafikgener 
− Overfladevand og udledning af renset spildevand  
− Grundvandsinteresser og beskyttelse 
− Flysikkerhedszone lufthavn 

 

Indkomne forslag fra idéfasen indarbejdes i den endelige 
afgrænsning, som dermed danner grundlag for 
miljørapportens fokusområder. 
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Indledende afgrænsning - eksempel 
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Espoo – hvad handler reglerne om? 

Konkrete projekter og planer er omfattet af miljøvurderingslovens § 38, hvis 
projektet kan påvirket miljøet udenfor Danmarks territorium – såvel land som 
vand. 
 
Formålet med reglerne er at sikre:  
 Miljøet på tværs af landegrænser, og 
 Inddrage myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden på tværs 

af landegrænser 
 Konventionen forpligter parterne til at underrette og høre berørte lande og 

gennemføre vurderinger af virkningerne på miljøet (VVM eller MV) 
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Den videre proces – sådan får du indflydelse 

1. Høring 
• Indkaldelse af idéer og forslag. Frist 23. maj 

Afgrænsning 
• Bearbejdning af idéer og forslag 

Udarbejdelse 

• Udarbejdelse af miljørapport, forslag til lokalplan, tillæg til kommune- og spildevandsplan 
samt udkast til tilladelse 

2. Høring 
• Offentlig høring i 8 uger (2. politiske behandling) 

Bearbejdning 
• Behandling af høringssvar og sammenfattende redegørelse 

Beslutning 
• Endelig vedtagelse efter Miljøstyrelsens samtykke (3. politiske behandling) 

Annoncering 
• Offentliggørelse med klagevejledning 
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Borgerinddragelse i plan- og miljøvurderingsarbejdet 

Offentlige høringer i forbindelse med plan- og miljøvurderingsarbejdet 
− Fordebat/idéfase:  

Indkaldelse af idéer fra borgere, interessenter og berørte myndigheder ift. 
miljørapportens indhold 

− 8 ugers høring af planudkast og miljørapport: 
Mulighed for at kommentere planudkast og rapportens indhold. 

− 4 ugers klagefrist ift. vedtagne planer og tilladelser 

Vi er nu i idéfasen, og det er her, I har den bedste mulighed 
for at påvirke, hvad der skal undersøges nærmere i 
miljørapporten. Frist 23. maj 2018. 
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Send idéer og forslag 

Afsenders navn, adresse og evt. e-mail adresse anføres og bemærkningerne 
skal være skriftlige og sendes til: 
 
E-mail: post@sonderborg.dk 
 
Eller 
 
Sønderborg Kommune 
Erhverv & Affald 
Rådhustorvet 10 
6400 Sønderborg 
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Spørgsmål 
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                                              ???    

Projektleder Lars H. Jensen 
LHJN@SonFor.dk 
www.sonfor.dk 
https://sonfor.dk/centralrenseanlaeg/ 

mailto:LBRI@SonFor.dk
http://www.sonfor.dk/
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