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 Forord 

Horsens Vand A/S har valgt at udarbejde redegørelse for både arbejdsmiljø og miljø som et springbræt frem 

mod en egentlig certificering i 2013. Certificeringen forventes ud over de ovennævnte punkter og så at 

omfatte dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS).  

 

Redegørelsesarbejdet har været forankret i virksomhedens Miljø & Procesafdeling, men der er gennem hele 

forløbet blevet indhentet data og oplysninger fra andre afdelinger. Specifikt arbejdsmiljødelen har desuden 

været forelagt virksomhedens sikkerhedsudvalg til gennemsyn og kommentering.         

 

Redegørelsen er opbygget som følger: Del 1 omhandler miljø på spildevand, del 2 omhandler miljø på rent 

vand.  Derefter følger arbejdsmiljøredegørelse for hele virksomheden.  

Bagest i redegørelsen er der vedhæftet 10 bilag. I de forskellige afsnit henvises der til et specifikt bilag.  

En ledelsesvurdering og miljøpolitik for begge områder findes ligeledes i redegørelsen.    
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Miljøpolitik  

Horsens Vand A/S har i strategiplan 2010-14 opstillet fire sideordnede strategiske fokusområder med 

tilhørende målsætninger. Miljøansvarlighed indgår som et af de 4 fokusområder, og der er for en lang 

række miljøparametre – både på drikkevand og spildevand – opstillet en række nøgletal som moniteres og 

evalueres løbende. 

 

 
Kundeservice 

 Vi vil være en professionel og troværdig leverandør 

 Vi vil sikre tryghed for en høj kvalitet og stabilitet i alle leverede ydelser 

 Vi vil løbende udarbejde målrettet information om selskabets aktiviteter og miljøansvarlighed 

Effektivitet og kvalitet 

 Vi vil sikre værdierne i Horsens Vand A/S ved langsigtede og bæredygtige investeringer 

 Vi vil sikre en stabil og prismæssig konkurrencedygtig leverance af vand og transport og 

 rensning af spildevand i en sammenhæng med langsigtet investeringstakt og miljøbeskyttelse 

 Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser 

 
Miljøansvarlighed 

 Vi vil i alle vores aktiviteter minimere miljøpåvirkningen 

 Vi vil arbejde målrettet med at beskytte drikkevandsressourcen 

 Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter 

 
Partnerskab og innovation 

 Vi vil være en professionel og troværdig samarbejdspartner 

 Vi vil løbende udvikle et bredt og kompetent samarbejdsnetværk med fokus på faglig og 

økonomisk udvikling 

 Vi vil aktivt deltage i udviklende og innovative samarbejder 
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Generelle oplysninger  

Virksomhedens navn: Horsens Vand Holding 

Adresse: Grønlandsvej 5, 2.sal 8700 Horsens  

Telefon: 76 26 87 00 

 

Internet: www.horsensvand.dk 

 

CVR nummer: 32 56 01 56 

 

Direktør for Horsens Vand A/S: Ole Texel  

 

Direktør for Horsens Vand Energi A/S: Nicolaj Ørskov Olsen 

 

Driftschef: Nicolaj Ørskov Olsen  

 

Projekt ansvarlig: Elaheh Roshani 

 

Hovedaktivitet: Transport af spildevand, Rensning af spildevand, Administration af spildevand, Planlægning 

og projektering af spildevand, Udledning af det rensede spildevand til Horsens Fjord og Gudenåen, 

Oppumpning og behandling af grundvand og udpumpning af drikkevand. 

 

Arbejdsmiljøvejviser: ” Arbejdsmiljøvejviser nr. 23: Vand, kloak og affald” 

 

Status i forhold til Arbejdstilsynet: 

 

Antal ansatte: 76 

 

Regnskabsperiode: 1. januar 2011 – 31. december 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horsensvand.dk/
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Generelt om driften af Horsens vand - spildevand  

Der er to hovedområder indenfor spildevandsbehandling – dvs. spildevandstransport og renseanlæg.  

Spildevandstransport:  

Spildevandet fra virksomheder eller ejendomme ledes i det offentlige kloaksystem. Horsens Vand A/S har 

driften af 87 pumpestationer i byområder og 83 pumpestationer i det åbne land. Der er også etableret 30 

sparebassiner på nogle steder, hvor vand kan opsamles ved større belastninger af kloaksystemet. 

Afløbssystemet i Horsens kommune 

Hoved- og detailkloakledninger ca. 1.150 km 

Stikledninger  36.000 stk. 
Pumpestationer (på ledningsnet)  101 stk. 

Pumpestationer ved enkelt ejendomme 83 stk 
Opstuvningsbassiner 13 stk. 
Regnvandsbassiner 116 stk. 
Overløbsbygværker 110 stk. 

kilde: Spildevandsplan 2011-2015 

De ca. 1.150 km ledningsanlæg fordeler sig med ca. 200 km som fællesledninger, ca.550 km som 

spildevandsledninger og ca. 400 km som regnvandsledninger.  

Renseanlæg 
 
Horsens Centralrenseanlæg - anlæg nr. 615-0008 

Horsens Centralrenseanlæg er et mekanisk, kemisk, biologisk renseanlæg med kvælstof- og fosforfjernelse. 

Fosfor fjernes delvis biologisk og delvis kemisk. Anlægget er fra 1972 og er i 2007 udbygget med en 

avanceret onlinestyring.  Tilløbs flow i tørvejr er 750m
3
/h og i regnvejr er 1.700-2.500 m

3
/h. Seneste 

udledningstilladelse meddelt fra Vejle Amt den 1. september 2005. 

Brædstrup Renseanlæg - anlæg nr. 601-0029 
 
Anlægget er med mekanisk, biologisk og kemisk rensning. Modtager og renser spildevandet fra Slagballe, 

Grædstrup, Davding, Tønning, Nim, Brestenbro, Åstruplund, Føvling, Træden og Brædstrup. Seneste 

udledningstilladelse meddelt af Horsens Kommune den 28. september 2011. 

Horsens Forrenseanlæg 
 
Anlægget er etableret i forbindelse med etablering af slagteriet Danish Crown, der blev idriftsat i 2004. 

Anlægget drives som et flotationsanlæg der forrenser spildevand fra slagteriet. Afløbet fra anlægget 

pumpes til Horsens Centralrenseanlæg. 

Østbirk Renseanlæg - nr. 609-0002 
 
Modtager og renser spildevandet fra Sattrup, Vestbirk, Yding, Såby, Elling og Østbirk. Seneste 

udledningstilladelse meddelt af Vejle Amt den 1. september 2005. 
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Gedved Renseanlæg nr. 609-0023 
 
Modtager og renser spildevandet fra Møllebæk og Gedved. Seneste udledningstilladelse meddelt af Vejle 

Amt den 1. september 2005. 

Underup Renseanlæg - nr. 601-0026 
 
Modtager og renser spildevandet fra Underup. Seneste udledningstilladelse meddelt af Vejle Amt den 1. 

september 2005. Rensningsanlægget vil blive nedlagt i 2012. 

Voervadsbro Renseanlæg - nr. 601-0012 

Modtager og renser spildevandet fra Dørup, Addit, Sdr. Vissing, Voerladegård og Voervadsbro. Anlægget er i 

2006 suppleret med et tromlefilter, der reducerer stofbelastningen med ca. 30 %. Seneste 

udledningstilladelse meddelt af Vejle Amt den 5. december 2006. Rensningsanlægget vil blive nedlagt i 

2012. 

Hovedgård Renseanlæg - nr. 609-0010 
 
Modtager og renser spildevandet fra Kattrup, Ørskov, Ørridslev, Grumstrup, Assendrup, Vedslet og 

Hovedgård. Seneste udledningstilladelse meddelt af Vejle Amt den 1. september 2005. Haldrup og Søvind 

Renseanlæg blev nedlagt på grund af nedslidning og i stedet pumpe spildevandet fra de to anlæg til Horsens 

Centralrenseanlæg på Alrøvej.  

På nedenstående figur ses et oversigt over rensningsanlæggene i Horsens Kommune.  

Anlægsnavn Bygget 
Renoveret 

Nuværende 
rensning 

Kapacitet 
PE 

Belastning 
PE i 2011 

Brædstrup Renseanlæg 
Åvej 37B, 8700 Horsens 

1992 MBNDK 8.000 6.122 

Gedved Renseanlæg 
Lykkebjergvej 8K, 8751 Gedved 

1980 
1993 

MBNK 4.900 3.080 

Haldrup Renseanlæg 
Haldrup Skovvej 11, 8700 Horsens 

Ca. 1967 
Nedlagt 2011 

MBNK 500 69 

Horsens forrens 
Skanderborg 202, Egebjerg 

Ca. 2005 M 140.000 145.000 

Horsens Centralrenseanlæg 
Alrøvej 19, 8700 Horsens 

1972 
2004 

MBNDK 151.800 182.271 

Hovedgård Renseanlæg 
Kirkevej 19, 8700 Horsens 

1975 
1993/2004 

MBNK 3.900 2.701 

Søvind Renseanlæg 
Vorsøvej 2B, 8700 Horsens 

1967 
Nedlagt 2011 

MBNK 4.950 5.600 

Underup Renseanlæg 
Ågårdsvej 1, 8700 Horsens 

1970 MB 150 69 

Voervadsbro Renseanlæg 
Vilholtvej 2, 8660 Skanderborg 

1970 
1994/2005 

MBNK 1.600 633 

Østbirk Renseanlæg 
Kongevej 34B, 8752 Østbirk 

1970 
81/94/2004 

MBNK 3.500 2.204 

kilde: Spildevandsplan 2012-2015+ miljøportalen. 

Forklaring: 
M : Mekanisk rensning, dvs. fjernelse af flydende/ opslemmede partikler 
B : Biologisk rensning, dvs. vand gennem rist og sandfang for sedimentation 
N : Nitrifikation, dvs. omdannelse af ammoniak til nitrat 
D:  Denitrifikation, dvs. omdannelse af nitrat til frit kvælstof 
K : Kemisk fældning, dvs. fosforfjernelse 
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Slam  

Slam fra Horsens Centralrenseanlæg og Brædstrup Renseanlæg lever op til kravene i slambekendtgørelsen 

(bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006) og nyttiggøres til jordbrugsformål på landbrugsarealer. 

Kloakering i det åbne land  
 
Der etableres enten et minirenseanlæg eller en minipumpestationer til de ejendomme, som tilslutter til 

kloakforsyning. 

Miljøforhold  

Den vigtigste opgave af renseanlæggene er rensning af spildevand inden det udledes til recipienten. 

 
De kloakerede oplande i hele Horsens Kommune ved udgangen af 2011 ses i nedenstående tabel 

Kloakopland 
 

I alt 
 

Fælles 
 

Separat  
 

Areal i alt (ha)  
 

4741 
 

1105  
 

3636 
 

kilde: Spildevandsplan 2012-2015 

De separatkloakerede kloaker omfatter også de oplande, hvor der kun er etableret en spildevandsledning 

(lokal nedsivning/ afledning af tag og overfladevand). 

Udover de kloakerede delområder er der ejendomme i det åbne land, hvor spildevandet afledes enten til en 

offentlig spildevandsledning eller hvor Forsyningsselskabet driver et spildevandsanlæg på ejendommen. 

Disse ejendomme har alle lokal afledning af regn og overfladevand. 

Spildevandets hovedbestanddele er organisk stof, kvælstof (i form af nitrat og ammoniak), fosfor, samt i 

mindre grad tungmetaller (eksempelvis Hg, Pb) og miljøfremmede stoffer (eksempelvis PAH og LAS). Der 

stilles ikke krav i udledningstilladelserne til måling af miljøfremmede stoffer. Horsens Vand A/S laver 

løbende analyser på spildevandet på forskellige trin i renseprocessen, for at optimere på driften af 

anlæggene. Desuden udtages der jævnligt prøver, der analyseres på et akkrideret laboratorie (Eurofins).  

Resultaterne bruges af Naturstyrelsen for at undersøge om udledningstilladelserne overholdes og hvor 

store belastninger er. 

Slambehandling  

 
På Horsens Centralrenseanlæg, behandles slam fra procestanke og efterklaringstanke, inkl. Flydeslam, ved 

anaerobe slamstabilisering og efterfølgende afvanding i centrifuge. Slam og restprodukt opbevares i 

slamsilo med kapacitet på 95 tons, svarende til 2½ dags produktion. Fra siloen føres slam til eksterne lagre, 

som er placeret hos slutbrugerne, hvor materialet anvendes til gødning på landbrugsarealer. 

I 2011 var der ved en belastning på 182.271 PE en samlet produktion af behandlet slam på 11.604,25 tons 

vådvægt med et tørstofindhold på 25 % i gennemsnit, svarende til 2.901 tons tørstof. I denne mængde 
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indgår slam fra Voervadsbro, Østbirk, Underup og Hovedgård Renseanlæg. Indtil nedlæggelsen blev der 

også behandlet slam fra Haldrup og Søvind Renseanlæg.  

På Brædstrup Renseanlæg behandles kun eget slam ved Aerob (langtidsbeluftning) slamstabilisering og 

efterfølgende afvanding i centrifuge.  I 2011 var der ved en belastning på 6.122 PE en samlet produktion af 

behandlet slam på 900 tons vådvægt med et tørstofindhold på 21 %, svarende til 189 tons tørstof. 

Slamlageret består af et overdækket planlager på 400 m
3
, samt et åbent planlager på ligeledes 400 m

3
. 

Opbevaringskapaciteten er 9 måneder.  

Slammet fra Horsens forrenseanlæg er flotationsslam (afvandes mekanisk), leveres til energiproduktion i 

biogasanlæg og genanvendes efterfølgerne til jordbrugsmæssig anvendelse i landbrug efter gældende 

lovgivning. I 2011 var der en slamproduktion på 10.307 tons vådvægt med et tørstofindhold på 17 %, 

svarende til 1752,19 tons tørstof. 

Ressourceforbrug 
 
Det vigtigste ressourceforbrug for alle renseanlæggene er el og kemikalieforbrug til rensning af 

spildevandet samt vand og varme, der er knyttet til driften af anlæggene. (Bilag 8) 

Reststoffer 
 
Reststoffer fra spildevandsrensningen består af ristestof, sand og fedt. 

Ristestof fra Horsens Centralrenseanlæg brændes på affaldsforbrændingen i Horsens, derved anvendes 

ristestoffet til fremstilling af varme. 

Ristestof fra Brædstrup, Hovedgård og Gedved bliver fjernet via Marius Pedersen A/S. 

Sandet fra Horsens Centralrenseanlæg og Brædstrup renseanlæg blevet anvist til firma RGS 90 A/S i Kolding. 

 Der blevet fjernet 1.562.010 kg sand i 2011 fra Horsens Centralrenseanlæg og Brædstrup Renseanlæg i 

følge RGS 90 A/S. 

Sand fra Hovedgård og Gedved bliver fjernet af Marius Pedersen A/S. (bilag 7) 

Tomme polymertanke skilles ad. Plastikken sendes til forbrænding, og metallet bliver afleveret som 

metalskrot. 

Udskilt fedt fra Renseanlæggene anvendes i Centralrenseanlæggets egen varme og el produktion i et 

biogasanlæg. (Rådnetank). 
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Recipientbeskrivelse  

 

 

Krav til leverandører  

Da industrien er en storleverandør (udleder spildevand til det offentlige kloaksystem), skal de søge om 

tilladelse ved Miljømyndigheden– dvs. Horsens Kommune. Herefter kontakter Kommunen Horsens Vand 

A/S, mht. de evt. kommentarer til spildevandstilladelsen og dermed påvirke de krav, der bliver stillet. 

Påvirkninger af miljøet 

Dette afsnit handler om miljø påvirkningsfaktorer på renseanlæggene. Det kan være forureningsbelastning, 

mængder og sammensætningen af spildevandet.  

 Belastningen mht. til vandmængde og PE ses i bilag 4 og næringssalte i bilag 1.  

Aflastninger 

Sommetider – især i forbindelse med store regnskyl vil spildevandsmængden bliver større end den samlede 

kapacitet af kloaksystemet og sparebassiner. Nedenstående diagram viser sammenhæng mellem 

tilløbsmængder, regnmængder og overløb til recipient. 

 
 

Rensningsanlæg Recipienten 

  Horsens Centralrenseanlæg Horsens Fjord 

  Brædstrup Renseanlæg Gudenå 

  Østbirk Renseanlæg Gudenå 

  Gedved Renseanlæg Tolstrup Å 

  Underup Renseanlæg Gudenå 

  Voervadsbro Renseanlæg Gudenå 

  Hovedgård Renseanlæg Ørskov Bæk 
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Sammenhængen mellem tilløbsmængder, regnmængder og aflastning til recipient. 

 

Overløb i Horsens Centralrenseanlæg sker dels før sandfanget og dels før de biologiske processer. Overløb 

før biologien er kemisk og mekanisk renset. Vejle amt har i den seneste tilladelse til udledning fra anlægget 

stillet krav til antallet af overløb foran sandfanget og foran biologi tankene. Nedenstående tabel viser, at 

overløbet foran biologi i det seneste år, ikke kunne overholde det stillede krav til flowmængde. Ved en 

udbygning af Horsens Centralrenseanlæg i 2012, vil overløbshændelserne blive kraftig reduceret.  

 

År Krav fra Vejle amt Overløb før biologien i % 

2007 Mindre end 7 % af tilløbsflow 11,6 (Struktur plan 2009) 
2008  6,8 (Struktur plan 2009) 
2009   6,3 (Skøn) 
2010  15 % (Beregnet) 
2011  14,7 % (beregnet) 

 
I forhold til kloakforsyning er der i vandplanerne fokus på regnvandsbetingede udledninger fra 

overløbsbygværker. Af de 113 overløbsbygværker er der angivet 18 overløbsbygværker i oplandet til 

Horsens Fjord og 3 til Randes Fjord, hvor der skal laves en supplerende indsats, så belastningen fra 

aflastninger nedbringes. I denne forbindelse vil Horsens Vand A/S opsætte 15 stk. måleudstyr på alle 

bygværkerne. Disse etableres 5 stk. i 2012 og resten fremover. 
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Udløb fra renseanlæggene  

Rensegraderne for alle anlæg ses i bilag 1.  

Påvirkning fra den kolde vinter på driften i foråret er fælles for alle anlæg i Horsens Vand A/S. På trods af 

dette har Horsens Vand A/S ikke haft noget overskridelser af næringssalte på rensningsanlæggene undtagen 

Voervadsbro og Østbirk, som har overskredet ammoniumindhold i udløbet. Se bilag 5. 

Horsens Centralrenseanlæg 
 
Alle krav er overholdt med en god margin. Udløbsværdier på ammonium, fosfor og BI5 er steget i forhold til 

sidste år. Dette hænger sammen med en forøgelse af PE belastningen på 24 %. Anlægges belastning 

overstiger anlægges kapacitet mellem 20 % -30 %. Dette sammenholdt med krav om ændret aflastning 

mellem den biologiske del, begrunder som minimum en udbygning af anlæggets biologiske rensedel. Det er 

derfor besluttet, at der er i 2013 fortages en udbygning af Horsens Centralrenseanlæg i form af forøgelse af 

anlægget biologiske volumen og yderligere en efterklaringstank.  

Horsens Forrenseanlæg 
 
Stofbelastningen fra slagteriet varierer med antallet af slagtninger. På bilag 1 ses belastning ved 110.000 

slagtninger pr. uge.  Den primære stofbelastning er opgjort som COD
1
 og TN

2
. Forrenseanlægsbelastning på 

Horsens Centralrenseanlæg udgør for COD en andel på ca. 21 % af belastningen og for TN ca. 45 % af 

belastningen. 

Brædstrup Renseanlæg 
 
Alle krav er overholdt med en god margin. Udløbsværdier på ammonium, fosfor og BI5 er steget i forhold til 

sidste år. Dette skyldes drift forstyrrelser i forbindelse med en udbygning af anlægget som startet i august 

2011. Ved en udbygning i form af forøgelse af anlægget biologiske volumen og yderligere en 

efterklaringstanke, fås en mere effektiv rensning af spildevandet i Gudenåens opland ved at samle 

kræfterne ét sted. Også den daglige drift bliver mere sikker. Med et moderne anlæg bliver det også lettere 

for os hele tiden at leve op til udledningskravene. Det ny renoverede anlæg i Brædstrup vil fremover kunne 

klare op til 1.100 m
3
 vand i timen. Det er, i runde tal, næsten tre gange så meget som tidligere. Dermed kan 

anlægget uden problemer klare både det ekstra spildevand fra de nedlagte anlæg i oplandet samt ekstra 

vand i tilfælde af voldsomme regnbyger. 

Voervadsbro Renseanlæg  
 
Sandfanget er dårligere fungerende og mangel på kulstof i renseprocessen i biologisk del har haft negativ 

virkning på kvælstofreduktionen. Anlægget bliver derfor nedlagt i 2012. 

 
 
 

                                                      
1
 Chemical Oxygen Demand, mål for organisk stof i vand og spildevand. 

2
 Total kvælstof (TN) er summen af nitrat-kvælstof (NO3-N), nitrit-kvælstof (NO2-N), ammoniak-kvælstof (NH3-N) og økologisk bundet      

kvælstof. 
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Østbirk Renseanlæg 
 
En forøgelse af belastning til renseanlægget har haft negative konsekvenser mht. kvælstofreduktion. 

Anlægget bliver også nedlagt i 2012. 

Underup Renseanlæg 
 
Alle krav er overholdt. Dette skyldes etablering af et laguneanlæg. Anlægget står til nedlæggelse i 2012, da 

den ikke er egnet til videreførelse. 

Hovedgård Renseanlæg 
 
Alle krav er overholdt med en god margin. Udløbsanalyserne på ammonium faldt til det halve, samtidig med 

at PE belastningen er ret høj i forhold til 2010. Disse to parametre hænger ikke sammen. Horsens Vand A/S 

har ikke kunnet finde en forklaring på dette. Det skal dog bemærkes, at renseanlægget i perioder er 

belastet ud over anlæggets kapacitet. En nedlæggelse af anlægget sker efter udbygningen af Horsens 

Centralrenseanlæg. Formodenligt i 2014. 

Gedved Renseanlæg 
 
Alle krav er overholdt med en pæn margin. Udløbsanalyserne på ammonium er steget meget, dette hænger 

sammen med en forøgelse af PE belastningen i forhold til sidste år. En nedlæggelse af anlægget sker efter 

udbygningen af Horsens Centralrenseanlæg. 

Tungmetaller 
 
Man skal være opmærksom på udvikling af tunge metaller i udledt spildevand og i slam som anvendes til 

landbrug. Hvis stigende tendenser forekommer, vil Horsens Vand A/S, i samarbejde med Horsens 

Kommune, reagere på det. 

Horsens Vand A/S har krav på at måle for tungmetaller på Horsens Centralrenseanlæg og Brædstrup 

Renseanlæg.  

I Bilag 2 og 3 ses værdierne for tungmetaller. Alle værdier ligger langt under grænseværdier. 

 
Slam 
 
Efter rensning og udledning af spildevand er det nødvendigt at bortskaffe overskudsslam. Se side 8 og 9 i 

denne redegørelse.  

I 2011 blev der lavet forsøg med at modne polymer til slutafvandingsprocessen. Forsøget viste, at ved en 

modningstid på max 30 min, kan der opnås en forøgelse af tørstof på 1 %. Derfor har Horsens Vand A/S 

besluttet at investere i to modningsanlæg på Horsens Centralrenseanlæg, som hver kan levere 1,5-2 m
3
/h. 

Projektet forventes at påbegyndes i slutningen af 2012.  

Bortskaffede slammængder er oplyst i bilag 6. 
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Håndtering af reststoffer 

Affaldsstoffer, som opstår efter spildevandsrensning, kan være i form af ristestof, sand og fedt. 

Ristestof består af større urenheder, som smides i kloakken (fx klude, hygiejnebind mv.) og bagefter 

forbliver på risterne. Sand stammer primært fra utætte kloakledninger, men også fra vejbrønde mm. 

Fedt kommer fra husholdninger, erhverv eller eventuet oliespild på veje. 

Horsens Vand A/S har ingen mængder på, da det anvendes til vores eget forbrug i rådnetank til en 

produktion af biogas. 

Ristestof fra renseanlæggene forbrændes – dvs. at den er genanvendt, i form af varme. 

Mængderne, der er bortskaffet, er opgjort i bilag 6. 

Derudover bliver papir og pap fra dagrenovation hentet af renovation biler. Horsens Vand A/S har ingen 

mængder på den type af affald.  

Laboratoriet bruger primært analysekuvetter fra Hach Lange. Ifølge aftalen, sendes brugte kuvetter tilbage 

til Hach Lange, hvor der bliver genbrugt 70 % af kemikalierne. Der er derfor ingen direkte miljøpåvirkning på 

renseanlæggene. 

Polymertanke bliver bortskaffet af Motas eller polymersleverandør.  

Emissioner 

 Der udledes CO2, SO2 og NOx til atmosfæren ved forbrug af brændstof. 

 El giver anledning til luft forureninger, når det ikke er grønt (CO2 neutral). Vi fremstiller på Horsens 

Centralrenseanlæg CO2 neutralt el (produktion af el fra biogas). Emissionerne kan derfor beregnes som 

forskellen mellem el forbrug og el produktion. Nedenstående tabel viser emissionstallene fra 2011. 

 

Kilde Enhed CO2 SO2 NOX 

El forbrug fra Rensningsanlæggene+ Spildevandstransport- 

 El produktion fra udrådnet slam  

Kg 902.907,8 143,319 668,82 

Naturgas Kg 177.269 1 130,1 

Transport Kg 187.491 1,42 - 

Varme + Tab kg 1.300.000 1100 3850 

kilde: data fra 2011. 

Til sammenligning udleder hver person i DK ca. 10 ton CO2/år – det tal dækker samtlige udledninger i DK på 

nær transport. kilde: www.videnomenergi.dk 

Kvælstof udledes til atmosfæren ved denitrifikationsprocessen. Udledningen af kvælstof vil variere, da den 

afhænger af belastningen på renseanlæggene samt rensegrader for kvælstof. Udledning af kvælstof (N2) til 

atmosfæren har været på 899.270 kg i 2011.  

Nedenstående tabel viser nøgletallene, der er brugt til udregning af emissionerne. 



 

 Horsens Vand A/S  |  Grønlandsvej 5, 2. sal  |  8700  Horsens  |  tlf.: 7626 8700  |  www.horsensvand.dk 15 af 64 

Nøgletal Enhed CO2 SO2 NOX 

El Kg/MWh 378 0,06 0,28 

Naturgas Kg/ MWh 204,32 0,0011 0,15 

Transport (Diesel) Kg/L 2,65 0,00002 - 

Varme+Tab Kg/MWh 122 0,1 0,35 

kilde: Green Networks nøgletal fra 2011. 

Ressourceforbrug 

El 

 

Figuren viser hvordan elforbruget er fordelt på de enkelte områder. Elforbruget på Horsens 

Centralrenseanlæg er både det strøm Horsens Vand A/S selv producerer, samt det der købes.  På 

transportsystemet varierer elforbruget mellem de enkelte år. Det er afhængigt af, hvor meget spildevand, 

der skal transporteres. Horsens Vand A/S producerer ca. 37,5 % af den strøm, der bliver forbrugt på 

rensningsanlæggene og transport af spildevand. I dag har Horsens vand A/S en gammel gasmotor, som 

synger på sidste vers. Den lever ikke længere op til de skrappe miljøkrav, og derfor er der besluttet at 

investere i en ny motor, som igangsættes medio 2012. Hvis de mål, som Horsens Vand Energi A/S har sat 

sig, nås med den nye motor, kan der produceres helt op til 4,5 millioner kilowatttimer om året. Dvs. ca. 

500.000 mere end nuværende produktion af el. 

Horsens Vand A/S laver løbende nøgletal for rensningsanlæggene som bliver registeret i systemet. 

Herunder diagram over kWh/m
3
 renset spildevand på renseanlæggene i Horsens Vand A/S. 
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Horsens Vand A/S har generelt haft et højere energiforbrug pr. m
3
 spildevand i 2011 ift. 2010. Dette skyldes 

en forøgelse af indhold af ammonium i spildevandet (bilag 4 og beskrivelse af udløbet på side 12). En 

udvidelse af Horsens Centralrenseanlæg og Brædstrup Renseanlæg samt en nedlæggelse af de små 

rensningsanlæg vil sandsynligvis ændre nøgletallene. 

Vand  
Det samlede vandforbrug på Horsens Centralrenseanlæg ses i bilag 8. Forbrug af vand ligger nogenlunde 

konstant i gennem et år. I 2011 er der lavet en detaljeret kortlægning på forbrug af vand for Horsens 

Centralrenseanlæg. Denne viste at ca. 38 % af totalt forbrug går til kemikalie fortynding. 

I denne forbindelse blev der lavet forsøg med at udnytte renset spildevand i stedet for rent vand, dette er 

lykkes og har ikke givet problemer. (mere herom til næste redegørelse) 

Kemikalier  

Kemikalieforbruget på Horsens Centralrenseanlæg, Brædstrup og Horsens Forrenseanlæg  ses i bilag 8. 

Jernsulfat og PAX15 (aluminium klorid) anvendes som supplement til den biologiske fældning af fosfor på 

Horsens Centralrenseanlæg og Brædstrup. Tilsætning af disse kemikalier afgøres på baggrund af 

fosforniveau.  

På Horsens Centralrenseanlæg blev der brugt PIX 113 (jernsulfat opløsning), i 2010. PIX 113 blev brugt pga. 

en renovering af FeSO4 × 7 H2O anlæg. Forbruget af aluminiumklorid i 2011 har været meget mindre. 

Desuden blev der heller ikke brugt PIX 113. På trods af dette blev rensningsgraden af fosfor forbedret. Dette 

skyldes tilsætning af okker (indeholder jern) fra vandværkerne og aluminiums-biprodukt som kommer fra 

en lokal fabrik. Der blev modtaget ca. 350 tons aluminium-biprodukt i 2011.  
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På Brædstrup Renseanlæg i 2011, er forbruget af jernsulfat faldet, samtidig med er aluminiumklorid 

forbruget steget. Dette skyldes, at i 2011 har vi ændret lidt på styringsstrategien, så vi doserer med mest 

aluminiumklorid i forhold til jernsulfat. Det giver en bedre fosfor udfældning. 

På Horsens forrenseanlæg i 2011, er forbruget af jernsulfat faldet, samtidig med er jernklorid forbruget 

steget. Dette skyldes en udskiftning af jernsulfat med jernklorid til at fælde svovl under 

spildevandtransport. Mængde af forbrugt jernsulfat og jernklorid indeholder både mængderne der blev 

tilsat på forrenseanlæg samt under transporten.  

Under spildevandstransport anvendes disse kemikalie til at fælde svovl, så der ikke dannes H2S (svovlbrinte 

– lugter som rådne æg).  

Forbrug af polymer til behandling af slam på Horsens Centralrenseanlæg, er steget lidt i 2011. Dette skyldes 

stigende produktion af slammængder og ændring af spildevands sammensætning. En analyse af C/N 

forholdet i rådnetankene viste, at der kunne være potentiale for optimering af den eksisterende omsætning 

af organisk stof ved en lille tilsætning af eksternt kulstof. Dette blev gjort forsøgsvist samtidig med, at der 

løbende blev analyseret for flygtige syrer og alkalinitet for at sikre, at den bakterielle balance ikke blev 

påvirket for meget. Analyserne viste imidlertid, at såvel indholdet af flygtige syrer som alkaliniteten alene 

bliver påvirket i positiv retning.  

En undersøgelse af markedet for kulstofkilder viste, at der er økonomi i at omsætte melasse til biogas, og 

der blev derfor taget initiativ til etablering af tank- og doseringsanlæg til melasse.  

Se bilag 8.  

Transport 

Til at varetage driften af centralrenseanlægget og spildevandstransport er der 20 biler/lastbiler til rådighed. 

Emissionerne fra disse ses på side 16. 

Klager 

Støj og lugt 

Der modtages opringninger fra borgere der har problemer med spildevandssystemet. Det drejer sig oftest 

om dæksler der ligger forkert eller forstoppelser i kloaksystemet. Dette bliver afhjulpet inden for et 

acceptabelt tidsrum. Der har også været ytret mishag over lugt ud over det sædvanlige fra 

Centralrenseanlægget i Horsens. Lugten kommer fra blanding af varmt fedtvand fra slagteriet med biologisk 

slam. Horsens Vand A/S har løst dette ved med etablering af en selvstændig tank til fedtvandet.  

Der har været støjproblemer, der har haft tilknytning til Horsens rensningsanlæg ’s blæserer i biologi 

tankene. Disse skiftes ud med indendørs opstillede turboblæsere i 2012. 
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Forureninger 

I 2011 har været tre sager med forurening af regnvandskloak og regnvandsbassiner. Det har desværre ikke 

været muligt for Horsens Kommune at finde frem til synderne, hvilket betyder at Horsens Vand A/S stod 

selv for oprydning.  

Jord og grundvandsforurening  

Horsens Centralrenseanlæg ligger på en grund, der er registeret som kemikalie- og affaldsdepot. Der blev 

fundet kemikalieaffald formentlig chrom og aluminiumhydroxid) ved udgravning til ferrosulfat tanken den 

november 1986. Affaldet blev samlet op i containere og blev kørt til Kommune Kemi A/S.  

 

Risiko for driftsforstyrrelser 

Der kan opstå driftsforstyrrelser af renseanlæggene og driften af pumpestationer mv. Dette forsøger 

Horsens Vand A/S at forebygge ved forskellige tiltag:  

 Døgnvagt for kritiske alarmer (pr. mobiltelefon) 

 Ved forureninger; tilkald af kloakforsyningspersonale 

 Beredskabsplan gældende for spildevandstransport og renseanlæg  

 Løbende kalibrering af Onlinemålere 
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Miljøredegørelse for rent vand i Horsens Vand A/S 

Generelt om driften af vandforsyning 

Drikkevandet i forsyningsområdet for Horsens Vand A/S leveres fra 4 vandværker: 

 Højballegård værket  

 Rugballegård værket  

 Bjerrebo værket  

 Endelave værket  

Herudover består Horsens Vand A/S af 2 vandtårne, 8 beholderanlæg og 16 trykforøgerstationer. 

Vandet fordeles via ledningsnettet i et stort system af vandledninger i hele byen. Der er ca. 600 kilometer 

ledningsnet til distribution. Den største del af vandet er blandingsvand fra de to største vandværker 

Højballegård- og Rugballegård værket. Vandet fra vandværkerne bliver blandet, da ledningsnettet har 

sammenhæng i mange steder i byen. 

Forbrugere på Endelave og i Bjerrebo-området får vand fra henholdsvis Endelave værket og Bjerrebo 

værket. 

Procesbeskrivelse 
Højballegård værket 

Vandværket er bygget i perioden 1969-1971. Vandværket indvinder vand fra 12 råvandsboringer, som er 

placeret i landskabet omkring vandværket.  

Råvandet hentes fra undergrunden, hvorefter det ledes over en iltningstrappe, der udnytter atmosfærens 

luft ved at lade vandet falde i frit fald over trappen. Herefter ledes det til en reaktionsbeholder, hvor det 

opholder sig i ca. 20-30 minutter for derefter at blive filtreret to gange. Først filtreres det i et forfilter og 

bagefter i et efterfilter, hvorved størstedelen af vandets jern- og mangan filtreres fra. Det rene drikkevand 

ledes til en tank for rent vand. Herfra fordeles det i ledningsnettet ved hjælp af gravitation, hvilket kan lade 

sig gøre, fordi Højballegårdværket ligger meget højt, kotemæssigt, i forhold til forsyningsområdet. 

 

Rugballegård værket 

Vandværket er bygget i 1976-77. Vandværket indvinder vand fra 6 boringer tilknyttet vandværket.  

Fra råvandsboringerne løber råvandet i lukkede ledninger ind til vandværket. Råvandet iltes med 

ren ilt, som opbevares på flydende form i tankanlæg udenfor vandværksbygningen. Den flydende ilt bringes 

på gasform vha. en fordampningsenhed. Ilten tilføres råvandet i gasform. 

Efter iltningen af rå vandet filtreres vandet i lukkede trykfiltre, for- og efterfiltre, hvor jern- og 

manganforbindelser filtreres fra. Jernforbindelserne fjernes fortrinsvis i forfiltrene og 
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manganforbindelserne i efterfiltrene. Efter filtreringen ledes drikkevandet til rentvandsbeholderen, hvorfra 

det pumpes ud i distributionsnettet. 

Rent vandspumperne på værket blev skiftet i 2011. 

Bjerrebo værket 

Bjerrebo værket har Horsens Vandforsyning overtaget pr. 1. januar 2007. Vandværket er bygget i 1993. 

Vandet indvindes fra 2 råvandsboringer, der er placeret på vandværkets grund. Fra boringerne ledes vandet 

til vandværket, hvor der sker en iltning af råvandet ved hjælp af en iltningskompressor. I to lukkede 

trykfiltre frafiltreres jern- og manganforbindelser, hvorefter vandet ledes til en rentvandstank. Vandet 

pumpes fra rentvandstanken til forbrugerne i takt med efterspørgslen. 

Endelave værket 

Det nuværende vandværk på Endelave er bygget i 1988. Vandværket er beliggende på den østlige del af 

Endelave i et landbrugsområde. Der er tilknyttet 2 råvandsboringer til vandværket, og vandbehandlingen på 

værket er traditionel. Fra boringerne ledes vandet til værket, hvor der sker en iltning ved hjælp af en 

kompressor. Efter iltningen ledes vandet gennem 2 trykfiltre, hvor der i det første filter hovedsageligt 

fjernes jernforbindelser, og i det andet filter mangan forbindelser. Vandet pumpes fra vandværket ud til de 

tilsluttede ejendomme på øen. 

 
Vandtårn 

Diamanten 

Diamanten er en højdebeholder fra 1984 udført i stål. Tanken er overjordisk på 2000 m
3
. Tanken bliver 

renoveret i 2012. 

Nygårdsvej 

Vandtårnet Nygårdsvej er fra 1971. Tanken er overjordisk på 2000 m
3
. Tanken bliver renoveret i 2012. 

Højdebeholder 

Østergade beholder 

Østergade beholderen er fra ca. 1920. Tanken er underjordisk på ca. 400 m
3
. Tanken udluftes via 7 

ventilationshætter. Tanken er ikke udvendigt behandlet og der er ingen omfangsdræn. 

Solvejbeholder 

Solvej beholderen er fra ca. 1932. Tanken er underjordisk på ca.3.500 m
3
. Tanken har gennemgået en 

renovering i 2011.  

Vandbeholderanlæg 

Skanderborgvej beholderanlæg 

Skanderborgvej beholderen er fra 2003. Tanken er blevet dykker inspiceret i 2011, hvor den efterfølgende 

har fået udbedret de skader som blev fundet. Anlægget består af 2 beholder, er underjordisk og er på 1000 

m
3
 hver. Tanken har gennemgået en renovering og rensning i 2011. 
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Stensballe beholder 

Stensballe beholderen er fra ca. 1979. Tanken er underjordisk på ca. 1200 m
3
.  

Egebjerg beholderanlæg 

Da beholder anlægget ikke er up to date, bliver det nedlagt i 2012. 

Heraf de fire vandværker Højballegård, Rugballegård, Endelave og Bjerrebo værket. 

Pumpstationer/ trykforøger 

Tyrsted trykforøger  

Diamentens pumpestation er fra 2009. Er underjordisk og der sidder 2 pumper i stationen med en 

pumpeydelse på 16 m
3
/h hver. 

Nygårds pumpestation 

Pumpestationen Nygårdsvej er en ældre station fra 1971, der løbende er blevet renoveret. Er over jordisk 

og der sidder 4 pumper i stationen som yder henholdsvis 20, 80, 80 og 250 m
3
/h.   

Skanderborgvejs pumpestation 

Skanderborgvejens pumpestation er opført i 2003. Er underjordisk og der sidder 6 pumper i stationen. 3 af 

disse pumper kan 32 m
3
/h, 2 yder helt op til 350 m

3
/h og den sidste kan yde 100 m

3
/h. 

Østergade trykforøger 

Østergade trykforøgestation er opført i 1972 og som løbende er renoveret. Er underjordisk og der sidder 7 

pumper i stationen. 6 af disse pumper kan yde op til 90 m
3 

og 1 er On/Off regulering og yder 32 m
3
/h. 

Bollervej trykforøger 

Bollervej trykforøgestation er delvist underjordisk-opført i forbindelse med gangtunnel. Sidder der 2 

pumper som yder henholdsvis 70 og 55 m
3
/h. 

Stensballe trykforøger 

Stensballe trykforøgestation er fra 1979. Er overjordisk og der sidder 9 pumper i stationen. 3 på 16 m
3
/h, 3 

på 100 m
3
/h og 3 på 12 m

3
/h. 

Lervang trykforøgestation 

Lervang trykforøgestation er fra 1991. Er overjordisk og der sidder 6 pumper i stationen. 2 på 125 m
3
/h, 1 

på 100 m
3
/h og 3 på 16 m

3
/h. 

Nørre Snede trykforøgestation 

Nørre Snede trykforøgestationen er placeret i jordvold. Der sidder 3 pumper i stationen som yder 16 m
3
/h 

hver. 

Resten er små trykforøger som sidder kun en pumpe i brønd. 

Kildeplads 

Indvindingstilladelsen for kildepladserne hørende til Rugballegårdværket og Højballegårdværket er én 

samlet indvindingstilladelse. Det betyder, at der fra Højballegårdværket må indvindes 3.000.000 m
3
 pr år og 

2.000.000 m
3
 pr. år fra Rugballegårdværket og endvidere må den samlede indvinding fra de to værker ikke 

overstige 4.500.000 m
3
. 
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I 2011 fordelte den producerede vandmængde fra de to værker således, at Højballegårdværket udpumpede 

2.597.795 m
3
 mens Rugballegårdværket udpumpede 1.528.003 m

3
.  

Vandmængder ses i bilag 9. 

Miljøpåvirkning  

Reststoffer 

Reststoffer fra vandværkerne består af slam og skyllevand.  

Slammet fra Horsens vandværker pumpes til et slambed, hvor vandet drænes fra og ledes tilbage til 

bundfældningsbassinet. Slammet køres efter ophold i slambedet til Horsens Centralrenseanlæg. Her kan 

slammet bruges til at fælde fosfor. Slammængden fra vandværkerne indeholder jern og mangan 

(okkerslam). Udover jern- og manganilter indeholder slammet også vand, andre forbindelser fra 

grundvandet efter iltning og filtrering og sand fra filtermaterialet. Få procent af jern- og mangan mængden 

forbliver bundet i filtrene. Beregnet mængderne af slam ses i bilag 10.   

Bilaget viser at en forøgelse i slammængden hænger nøje sammen med dem mere oppumpede 

råvandsmængde og den forøgelse produktion af rent vand som ses i bilag 10. 

Ved returskylning af filtrene opstår skyllevand, som indeholder det frafiltrerede jern og mangan. 

Skyllevandet tilledes et bundfældningsbassin, og drænvand herfra ledes til kloakken. Bilag 10 

Luftemission  

Luftemissionen på vandværkerne stammer fra forbrænding af dieselolie (som bruges til nødsstrøm) samt fra 

elektricitetsforbruget. 

Forbruget af el og dieselolie på disse værker resulterer i følgende luftemission af CO2, SO2 og NOx: 

Nedenstående tabel viser emissionstallene fra 2011. 

 

Vandværker Kilde CO2 (kg) SO2 (kg) NOx (kg) 
Højballegård Elforbrug 389.269 61,8 288,3 

Diesel olie 662,5 0,02 0,45 
Rugballegård Elforbrug 229.412 36,4 169,9 

Diesel olie 662,5 0,02 0,45 
Bjerrebo Elforbrug 23.878,6 3,8 17,65 

Diesel olie 132,5 0,004 0,09 
Endelave Elforbrug 8698,2 1,4 6,4 

Diesel olie 132,5 0,004 0,09 
Genoppumpning Elforbrug 243.116 38,6 180,1 

     
kilde: data fra  SRO i 2011. 

Til sammenligning udleder hver person i DK ca. 10 ton CO2/år – det tal dækker samtlige udledninger i DK på 

nær transport.  
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Nøgletallene, der er brugt til udregning af emissionerne: 

 

Nøgletal Enhed CO2 SO2 NOX 

El Kg/MWh 378 0,06 0,28 

Olie Kg/ L 2,65 0,00008 0,0018 

kilde: Green Networks nøgletal fra 2011. 

Datagrundlag 

I bilag 9 ses resultater af vandanalyser for henholdsvis vandværkerne og ledningsnet. Der er på tabellen 

tilføjet myndighedernes grænseværdier for drikkevand. 

Antal af overskridelser både på værket og ledningsnet i 2010 og 2011 er henholdsvis 24 stk. og 6 stk. Største 

del af overskridelser i 2010 omfatter mikrobiologiske parameter. I den forbindelse har Horsens Vand A/S 

med bistand fra Grontmij Carl Bro gennemgå alle sine boringer, kildepladser og vandværker. 

Efter gennemgang af disse steder, er der opstillet en liste over områder, der kan forbedres mht. sikring af 

drikkevandskvaliteten og fremtidig sikring af indvinding.  

Højballegård Vandværk 

På kildepladsen til Højballegårdværket findes der analyseresultater fra 16 boringer. De 11 af boringerne 

fungerer i dag som indvindningsboringer. 

På kildepladsen har Vejle Amt anvendt boring DGU-nr. 107.800, som moniteringsboring i den nationale 

grundvandsboring, GRUMO.  

I bilag 9 ses en sammenstilling af indvindingsboringer, antal analyser samt tidsspændet for den pågældende 

serie af vandprøver. I forbindelse med en ny prøveudtagning og analyseprogram som har til formål at 

dokumentere sikkerhed af drikkevand, har Horsens Vand A/S analyseret alle sine boringer i 2011.  

Nyt analyseprogram bliver aktuelt i 2012. 

Der er ikke i nogle af analyserne fundet overskridelser af gældende grænseværdier på boringerne. Horsens 

Vand A/S har udført en aktionsplan for boringerne, som kan læses i beredskabsplan for drikkevand. Antal af 

overskridelser både på værket og ledningsnet har været markant faldende i 2011. Horsens Vand A/S har 

overhovedet ikke haft nogen mikrobiologiske overskridelser i dette år. Dette skyldes en rensning og 

reparering af alle rentvandsbeholder, hvor der er fundet mikrobiologiske parameter i 2010. Det skal dog 

understreges, at der ud af et stort antal analyser kun få fundet af disse organismer, og det kan ikke 

udelukkes, at årsagen er unøjagtigheder i prøveudtagningsproceduren. 
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Rugballegård Vandværk 

I bilag 10 ses en forholdsvis forskel mellem oppumpet råvand og udpumpet drikkevand. Forskellen skyldes 

placering af flowmåler, som er tæt på iltdosering. Ved dosering af ilt opstår luftbobler og store 

vandmængder bliver registeret.  

På kildepladsen til Rugballegårdværket findes der analyseresultater fra 7 boringer. De 6 af boringerne 

fungerer i dag som indvindingsboringer, mens den syvende boring er sløjfet. 

I bilag 9 ses en sammenstilling af boringer, antal analyser samt tidsspændet for den pågældende serie af 

vandprøver. 

 
For boring DGU-nr. 107.857 ses et sulfatindhold omkring 70 mg/L, mens det for de øvrige boringer ligger 

omkring 20 mg/L. Det højere sulfatindhold er en indikation af, at grundvandet er påvirket af aktiviteter på 

terræn. Boringen har en todelt filterstreng, dog sidder begge filterstrenge i det samme grundvandsmagasin. 

I 2011 har Horsens Vand overskredet grænsen for coliforme bakterier på ledningsnettet. En usikkerhed ved 

prøvetagning og/eller laboratorier har måske haft betydning, da en omprøvning ikke viste nogen 

overskridelser. 

Endelave Vandværk 

På kildepladsen til Endelaveværket findes der analyseresultater fra 2 boringer. Begge disse boringer 

fungerer i dag som indvindingsboringer.  

Der er ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringerne for de vandprøver, som er udtaget og 

analyseret i perioden 1998-2012.  

Sidste analyse viser en sulfatindhold på 130 mg/L i boring DGU 118.13 som er højt ift. boring DGU 118.11 

som ligger på 79 mg/L. 

I 2011 har Horsens Vand A/S ikke haft noget overskridelser på ledningsnet og vandværket. Bjerrebo 

Vandværk 

På kildepladsen til Bjerrebo værket findes der analyseresultater fra 2 indvindingsboringer. Begge disse 

boringer fungerer i dag som indvindingsboringer.  

Der er konstateret indhold af pesticidnedbrydningsproduktet BAM i indvindingsboring DGU-nr. 106.1129 i 

analyser fra 2002, 2007 og 2011 (en faktor 5 under drikkevandskriteriet). Boringen er i 2011-2012 planlagt 

renoveret. 

Der er ikke konstateret indhold af pesticider i den anden indvindingsboring, DGU-nr. 106.1239. 

Der foreligger analyser af svovlbrinte og metan fra begge boringer, hvor der i boring DGU-nr. 106.1129 

kunne påvises et lavt indhold af svovlbrinte (en faktor 2,5 under drikkevandskriteriet), hvilket er i fin 

overensstemmelse med, at sulfatindholdet i vandprøverne ligger forholdsvist højt. 

Der blev ikke fundet noget overskridelser i 2011 i ledningsnet og på vandværket. 
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Ressourceforbrug 

El 

Det vigtigste ressourceforbrug for alle vandværkerne er el. Elforbruget på vandværkerne omfatter 

energiforbruget på oppumpning tilhørende boringer, råvandspumper. Vandbehandling tilhørende iltning, 

filtrering, filterskylning og udpumpningsanlæg. Nedenstående figurer viser energiforbruget på henholdsvis 

Horsens vandværker, Højballe, Rugballe og Bjerrebo vandværker. Vi har ikke valgt at lave en kortlægning på 

Endelave vandværket, da energiforbrug er ret lavt her. 

En mere detaljeret kortlægning for boringerne ses i bilag 10. 

 

 

Energiforbrug for Horsens vandværkerne, 2011. 

Figuren viser, at der anvendes 43,53 % af det samlede energiforbrug fra Horsens vandværkerne, til Højballe 

vandværket, næste største forbrug kommer fra genoppumpning fra værkerne. Ca. 26 % af forbruget 

anvendes til Rugballe vandværket. Bjerrebo og Endelave bruger henholdsvis 2,67 % og 0,97 % af det 

samlede forbrug. 
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Højballegårdværket 

 

Energiforbrug for Højballevand værket, 2011. 

Figuren viser at der anvendes 76,84 % af det samlede energiforbrug fra Højballevandværket til oppumpning 

af råvand. Derudover anvendes der hhv. 22,09 % og 1,7 % af det samlede energiforbrug fra 

Højballevandværket til hhv. vandbehandling og udpumpning. Udpumpning sker kun til 

Vesterskov/Serridslev og videre til Ørskov. Ellers er det gravitationskraft der fører vandet ud til 

ledningsnettet. 

 

Rugballeværket 

 
 
Energiforbrug for Rugballe vandværket, 2011. 

Figuren viser at der anvendes 50,30 % af det samlede energiforbrug fra Rugballevandværket til oppumpning 

af råvand. Derudover anvendes der hhv. 32,73 % og 16,95 % af det samlede energiforbrug fra 

Rugballevandværket til hhv. udpumpning og vandbehandling.  
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Bjerrebo værket 

 
Energiforbrug for Bjerrebo vandværket, 2011. 

Figuren viser at der anvendes ca., 37 % af det samlede energiforbrug på vand fra værket til op- pumpning af 

råvand. Derudover anvendes der hhv. 53,3 % og 9,75 % af det samlede energiforbrug på vand fra Bjerrebo 

vandværket, til hhv. udpumpning og vandbehandling. 

 
Gennemgang af genoppumpning 

Målet på distributionssiden er at sikre, at så små mængder som muligt gennemgår ekstra trykforøgning og 

at al trykforøgning kun udføres til det tryk, der er behov for. 

 
Energiforbrug pr. m3.pr.meter løftehøjde, genoppumpning, 2011. 

Figuren viser at energiforbruget pr. m
3
. pr. løftet meter er størst på Lervang trykforøgestation.  Dette 

skyldes, at stationen ikke kører meget, og derfor får forbrug som lys og opvarmning en højere betydning 

her. 
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Råvarer og hjælpestoffer 

Råvarer og hjælpestoffer på vandværkerne består hovedsageligt af råvand og ilt (Rugballegård vandværket). 

Mængderne ses i bilag 10. Man kan ikke sammenligne forbruget af ilt igennem årene da styring er afhængig 

af fyldefrekvens i tanken. Dvs. tankindholdet varierer ved årsskiftet. Dette kan resultere i en ikke helt 

nøjagtig opgørelse over iltforbruget. 

Krav til leverandører 

Alle råvarer der anvendes på værkerne af underleverandører skal overholde specifikke krav fremsat af 

Vandforsyningen, så de ikke indeholder stoffer eller restprodukter, der kan forurene vandet enten via luften 

eller ved berøring. Som en naturlig del af Vandforsyningens kvalitetssikring efterses alle leverancer med 

henblik på modtagekontrol, så de leverede varer svarer til det bestilte. 

Forbrugerklager over vandkvaliteten 

Forbrugerklager kan enten være forårsaget af tekniske eller driftsmæssige forstyrrelser. 

Støj, vibrationer og lugt 

Der er ingen støjforurening, vibrationer eller lugtgener på Horsens vandværkerne. 

Risiko og driftsforstyrrelser 

Risikoen ved produktion af rent drikkevand kan sikres bl.a. ved, at boringerne er korrekt udført. Herved 

sikres at fremmede og miljøfarlige stoffer ikke trænger ned i grundvandet langs med rørene. Alle boringer 

er indhegnet, og jordoverfladen skråner væk fra brønden, så evt. fremmede stoffer løber væk derfra. Der 

har ikke været noget skriftlige klager i 2011.  

Jord- og grundvandsforhold 

Grundvandet indenfor Højballegårdværkets indvindingsområde er af meget høj kvalitet, da det fra naturens 

side er godt beskyttet med et ca. 40 meter tykt lerlag. Den geologiske lagserie er varierende og består 

primært af vekslende lag af sand og ler. 

Grundvandet indenfor Rugballegårdværkets indvindingsområde er placeret i en kompleks geologi. 

Kildepladsen til Rugballegårdværket ligger bynært. Den geologiske lagserie er generelt forstyrret og består 

af vekslende lag af glacial sand og ler, som følge af at kildepladsen ligger i en begravet dal. 

Bjerreboværket og tilknyttede boringer er beliggende i området med den geologiske beskyttelse i form af 

lerlag. Hovedparten af lagserien består af sand. 

Endelaveværket og tilknyttede boringer er beliggende på den lille ø Endelave, som har et lavt 

grundvandspotentiale i kombination med relativt højtliggende saltvand, dette bevirker at der ikke kan 

indvindes fra dybere lag.   
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Arbejdsmiljøredegørelse 

Arbejdsmiljøpolitik 

Målsætning: 

En dygtig og fleksibel medarbejderstab kræver et godt arbejdsmiljø. Derfor arbejdede Horsens Vand 

systematisk på fysiske og psykiske samt sikkerhedsmæssige aspekter af arbejdsmiljø og arbejder på en 

stadig forbedrelse af betingelser. 

Prioriteter indenfor arbejdsmiljøet er: 

 Overholdelse af relevante love og bestemmelser 

 Forebyggelse af alle arbejdsulykker samt arbejdsrelaterede lidelser – hovedmål er 0 arbejdsulykker 

hvert år 

 Inddragelse af alle medarbejdere for forebyggende arbejdsmiljø 

 Være opmærksom på arbejdsmiljø i forbindelse med produktivitet 

 Sikre en udviklende og motiverende arbejdsmiljø til alle ansatte 

Målsætning i forbindelse med virksomhedsarbejde er følgende: 

 Nedbringelse af kontakt med spildevand – både for medarbejdere og borgere 

 Transport og rensning spildevand på den rigtige måde 

 Hensyn til arbejdsmiljøet i anlægsarbejdet fra projekternes start. 

Ansvar 

Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet samt opfyldelse af mål hører til direktionen. Ansatte har ansvar 

for at skabe et godt arbejdsmiljø – ved godt samarbejdet mellem kolleger og ledelse. 

Indsatsområder 

Det er første gang, der er blevet lavet en arbejdsmiljøredegørelse i Horsens Vand A/S. Det planlægges at 

udarbejde redegørelser hvert år fra nuværende tidspunkt, som skulle hjælpe med analysering af mål og 

deres opfyldelse. 

Arbejdsmiljøgruppens rolle 

SIU-udvalget er hovedansvaret med hensyn til arbejdsmiljøet. Der holdes møder mindst en gang per kvartal, 

hvor aspekter af arbejdsmiljø er obligatoriske. Der holdes også MUS – Medarbejder Udvikling Samtaler en 

gang om året. 

APV – Arbejdspladsvurdering er hovedværktøj til at analysere eventuelle farer og problemer, og indgår på 

linje med virksomhedsplaner, årsplaner og medarbejdersamtaler. Horsens Vand A /S opfatter APV som 

løbende proces. Sidste APV blev gennemført med hjælp fra CRECEA i slutningen af 2010. Her blev 

medarbejderne spurgt om hvad de værdsætter mest i afdelingen. Nedenstående tabel viser svare til dette 

spørgsmål. 
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Administration  Drift 

Rent vand Spildevand 

Transport Renseanlæg 

 Parkeringskælder 
 Gode kollegaer 
 Frihed til selv at 

planlægge sit arbejde 
 Varierende opgaver 
 Gode lokaler 
 Meget gode 

spisefaciliteter 
 Fleksibilitet med hensyn 

til arbejdstid 

 Frugtordning 
 Frihed under 

ansvar 
 Gode kollegaer 
 Varieret arbejde 
 Godt samarbejde 

med andre 
afdelinger 

 Gode kollegaer 
 God arbejdsplads 
 Variation og 

medindflydelse 

 Gode kollegaer 
 Selvstændighed 
 Gode uddannelses 

muligheder 

Kilde: Horsens Vands hjemmeside 

Der blev også forberedt præcis beredskabsplanen på spildevand og rent vandsiden, som alle medarbejdere 

har kendskab til. Det kan garantere at ansatte er rolige og vil ikke gå i panik, hvis der opstå en farlig 

situation.   

Kortlægning af arbejdsmiljøproblemer 

Der afholdes sikkerhedsudvalgsmøde en gang per kvartal, herudover laves en sikkerhedsrundering årligt. 

Resultater fra disse fremlægges på personalemøder, ligesom de lagres elektronisk, og hvis der er fundet 

punkter, der skal arbejdes videre med, føres de over på handleplaner. 

Forholdsregler 

Man skal være opmærksom på risici, som kan findes ved arbejde med spildevand. De kan være forbundet 

med bakterier i spildevand (som kan fremkalde sygdom), kemikalier, gasser samt tunge løft på 

renseanlægget. For at minimere fare fra bakterier, skal alle medarbejdere (efter lovkrav) være vaccineret 

imod stivkrampe, polio og Hepatitis A. Der findes sikkerhedsudstyr til rådighed i renseanlæggets område.   

På rent vands-siden er der fastsatte regler om at der skal være flere personer i forbindelse med inspektion 

af råvandsboringerne. Personalet følger disse regler, som er angivet i vejledningen om tilsyn med 

vandforsyningsanlæg samt reglerne i arbejdsmiljøloven. Derudover er der en risiko forbundet med at 

arbejde med høje koncentrationer af ilt på Rugballevandværket. I pumpesalen i servicebygningen er 

monteret en iltkoncentrationsmåler, som giver alarm, hvis iltkoncentrationen i salen overstiger 23 %. I det 

øjeblik alarmen lyser spærres af for ilttilførslen. Samtidig starter alarmen en udsugningsventilator. 

Alle medarbejdere har generelt adgang til personligt sikkerhedsudstyr i nødvendigt omfang. For 

udearbejdende personale betyder det i praksis, at køretøjer opbygget til specifikke opgaver oftest er 

udstyret med sikkerhedsudstyr dækkende det spektrum af arbejdssituationer som køretøjet vil blive brugt 

til. 
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Arbejdsmiljøarbejde 

Arbejdsmiljømæssige risici skal overvejes, når man arbejder både med spildevand og rent vand. 

Medarbejderne skulle sikres mod farlige situationer. Derfor skal diverse værnemidler være tilgængelige for 

alle hele tiden. 

Man skal være opmærksom på smitterisikoen, men også på mulighed af gasudvikling (især H2S), 

eksplosionsfare, iltmangel samt generel ulykkesfare. Alle medarbejdere, som har kontakt med 

kemikaliernes tilsætning, har kendskab til brugsanvisning og opbevaring af kemikalier.  

Derfor måles der altid for disse inden nedstigning i brønde eller bygværker. Som minimum udføres altid 

udluftning ved arbejde i kloakker.  

For at undgå eventuelle høreskader er der flere steder på renseanlæggene og vandværkerne påbud om, at 

der skal anvendes høreværn.  

I forbindelse med de fysiske forhold, er der sikkerhedsmaterialer såsom : åndedrætsværn med 

overtryksmaske, sikkerhedsbriller med visir og  gummiforklæder mm til rådighed. Ved arbejde i højden 

bruges en truck med sikkerhedskurv. 

Det udstyr som anvendes på Horsens Vand A/S er CE mærket efter lovgivningen. Det er ledelsens ansvar, at 

mærkeringen er overholdt. Medarbejderne skal overholde de krav der er til sikkerhed og ingen betragtes 

som helte ved, at løse en opgave hurtigt ved at gå på kompromis ved sikkerheden. 

Fremmede håndværkere, der skal arbejde på anlægget instrueres i forholdsregler og risici af den leder, der 

bestiller håndværkerne.  

Kontorarbejde kræver der også fysiske betingelser, især rigtig belysning og indeklima. Der kan opstå 

forstyrrelser som følge af, at medarbejderne sidder i et fælles kontor.  Eventuelle problemer med for lidt 

belysning eller genskin løses løbende. Et godt indeklima er en kombination af en passende temperatur, og 

ren frisk luft og Horsens Vand A/S vil sikre disse at forhold opnåes. 

Ledelsens evaluering  

Ledelsen vurderer og evaluerer den generelle arbejdsmiljøstandard en gang årligt. Praktisk gøres dette i 3 

steps: Først en evaluering i sikkerhedsorganisationen (sikkerhedsudvalget), dernæst en opfølgning i 

chefgruppen og slutteligt en præsentation i virksomhedens MED-udvalg. Vurdering og evaluering finder 

normalt sted i oktober-november måned. Derved sikres det at evt. større tiltag kan budgetlægges for det 

følgende år.  

 

Vurderingen vil i de fleste tilfælde lægge sig tæt op af erfaringer fra ulykker, nærved ulykker samt APVer og 

tilknyttede handleplaner. Men i kraft af at både SiO, MED og ledergruppen får lov at bidrage, er der også 

åbnet for vurdering af nye problemstillinger eller nye vinkler på kendte udfordringer. 

Vurdering og evaluering er tilgængelig for alle medarbejdere på virksomhedens intranet.        
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Ulykker og nærvedulykker 

Antal ulykker og deres fordeling i 2010 og 2011 er forholdsvis 8 og 4. Disse bliver illustreret på 

nedenstående diagram. 

 

 

Arbejdsulykker i Horsens Vand A/S 

Diagrammet viser en reduktion af ulykker fra Serviceafdeling i 2011 i forhold til 2010. Der var ingen 

nærvedulykker i 2010 og i 2011. 

Sygestatistik 

Sygdomsstatistikken fra 2010 og 2011 ses på nedenstående diagram. 

 

 

Sygetimer pr. medarbejder i Horsens Vand A/S 

Figuren viser, at højeste sygedomsfrekvens er ansatte i Kundeafdelingen og Driftsafdelingen (Service, 

Renseanlæggene og produktion og distribution).  
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I driftsafdelingen er antallet af sygetimer i Produktion og Distribution steget markant i 2011 i 

sammenligning med 2010. Modsat situation ses på Renseanlægsafdelingen. Her blev der registreret et stort 

fald i sygetimer i 2011 i forhold til 2010. Største antal sygetimer ligger i Service afdelingen i begge år.  

 

 
 
Kort-og langtidssygefravær i Horsens Vand A/S 

 

Procent af kort- og langtidssygefravær kan ses på diagrammet. Selvom procentdelen af langtidssygefravær 

er steget fra 30 % til 50 %, er det samlede antal af sygetimer lavere i 2011 end i 2010. 

Der afholdes sygesamtale mellem medarbejdere og ledelse, for at undersøge, hvor meget sygdommen er 

forbundet med arbejde. Deres mål er at forebygge arbejdsrelateret sygdom. 

El-sikkerhed 

El- sikkerhed er et meget vigtigt område, fordi der altid er stor risiko for elektriske stød. Derfor arbejder 

Horsens Vand A/S efter SKS system (Sikkerhed, Kvalitets, - Sikringssystem). Derved sikres det at gældende 

regler overholdes, samt at arbejdet udføres på den mest sikkerhedsmæssigt forsvarlige måde.. Desuden 

ligger det i SKS systemet, at udstyr efterses og vedligeholdes med en given frekvens. 

Sundhedsforsikring 

Alle medarbejdere af Horsens Vand A/S er dækket af en sundhedsforskning. 

Medarbejderinddragelse 

Et af Horsens Vand A/S mål er at sikre et positivt og attraktiv arbejdsmiljø til alle -nuværende og fremtidige 

medarbejder. Alle medarbejdere inddrages i arbejdsmiljø- og miljøarbejdet for at dele gode ideer eller 

problemer med andre. Dette vil blandt andet foregå på personalemøder hver uge, hvor arbejdsmiljø og 

sikkerhed altid er et fast punkt på dagsordenen.  
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Kurser 

Alle medarbejdere har deltaget i kurser vedr. førstehjælp og brand i 2011. Derudover underviser nogle 

medarbejdere på kurser indenfor hygiejne og sikkerhed på Ferskvandscentret i Silkeborg. 

 Særlig indsatser i 2011 

Benchmarking  

Der ligger et lovmæssigt krav om, at alle selskaber under vandsektorloven deltager i en procesmæssig 

benchmarking og Horsens Vand A/S deltog derfor igen i år, da DANVA den 21.juni afholdt Kick off møde om 

DANVA-Benchmarking. Der er i år sket væsentlige forbedringer omkring selve den elektroniske 

indberetningsdel og mulighederne i denne. 

Dosering af kemikalier i kloaknettet  

Der tilsættes kemikalier til kloaksystemet. Målet er, at det bl.a. vil forebygge mulige lugtgener for borgerne. 

Der optimeres løbende på tilsætning af kemikalier til kloaksystemet. Der blev etableret en nødbruser i 

2011. 

Tryksatte afløbssystemer 

Der er udpeget områder i det åbne land i Horsens Kommune, hvor der skal ske en forbedret 

spildevandsrensning. Derfor skal der på en del ejendomme etableres små pumpestationer, minirenseanlæg 

eller lignende. Horsens Vand A/S kom godt i gang med kloakering af ejendomme i 2011.  Til dette formål 

blev der anskaffet udstyr til montering og servicering dvs. en udvidelse af sikkerheden. I spildevandsplanen 

2012 – 2019, kan indsatsplanerne for de kommende år findes. 

Regnvandsbassiner  

 Der blev gennemført en arbejdsservicering af bygværkerne og adgangsforholdene generelt i 2011. 

Vandværkerne 

Alle vandværker i Horsens Vand A/S er gennemgået tekniske tilsyn i 2011. 

Lovpligtige eftersyn  

Ventilation, personlige gasdetektorer, elektrisk udstyr/værktøj, L-aus kontrolleres 2 gange om året. 

Løftegrej, gasdetektorer i bygninger, stiger eller reoler efterses en gang om året.  
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Samlet vurdering/ prioritering 

Miljø 
Horsens Vand A/S har valgt at rette fokus omkring det det fremtidige miljøarbejde indenfor spildevand og 

drikkevandsområde på følgende områder: 

 Forbrug af el 

 Optimering af gasproduktion 

 Kvalitet af drikkevand 

 Affald 

 Støj 

 Lugt 

 Miljøledelse/miljøstyring 

Indenfor indsatsområderne prioriteres indsatsen ud fra disse kriterier:  

 Overholder vi gældende lovkrav på spildevand og rent vandsområde?   

 Har Green Network og myndighederne specielle fokusområder?  

 Er der nogen områder, der vil være en særlig gevinst for Horsens Vand A/S og miljøet?  

 Foreligger der krav fra Horsens Kommune?  

 Kan vi øge medarbejdertilfredsheden og kvaliteten af arbejdet?  

Ved at stille disse spørgsmål til alle områder, er der fremkommet en række områder, hvor vi kan sætte ind. 

Elforbruget på renseanlæggene, pumpestationer og vandværkerne varierer meget. Derfor vil Horsens Vand 

A/S arbejde videre med at optimere på energiforbruget, hvor det er muligt. 

Biogas er miljøvenligt og en forøgelse af biogas, vil minimerer omkostninger. Derfor vil Horsens vand A/S 

arbejde videre med en løbende optimeringer og forøge gasproduktion. 

For at sikre kunderne langsigtede miljøansvarlige og konkurrencedygtige ydelser, vil Horsens Vand A/S 

arbejde på en løbende optimering og dokumentering af drikkevandskvalitet. 

Horsens Centralrenseanlægsbelastning overstiger anlæggets kapacitet og med krav om ændret overløb 

mellem den biologiske del i anlægget, arbejder Horsens Vand på at udbygge kapaciteten af anlægget. 

I forhold til kloakforsyning er der i vandplanerne fokus på regnvandsbetingede udledninger fra 

overløbsbygværker. I den forbindelse vil Horsens Vand A/S opsætte måleudstyr på alle bygværker.  

Prioriteringen af områderne er foretaget ud fra at opnå den største effekt på miljøet samt den største effekt 

på økonomien.  
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Arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljø er et af de områder, som Horsens Vand hele tiden skal holde fokus på for at opretholde de 

gode arbejdsmiljøforhold medarbejderne generelt oplever. Et godt arbejdsmiljø i en ”beskidt” branche 

opleves desuden også at have en positiv effekt ift. rekruttering af nye medarbejdere.  

Horsens Vand har siden selskabets dannelse været gennem en periode, hvor der generelt har været fokus 

på at sørge for en sikker daglig drift, og hvor efteruddannelse indenfor arbejdsmiljøområdet ikke har været 

dagligt tema. Horsens Vand finder det imidlertid vigtigt, at virksomheden er opmærksom på eksisterende 

lovkrav og også gerne handler proaktivt ift. Kommende krav er efteruddannelse af medarbejdere og 

sikkerhedsorganisationen er derfor et klart mål for de kommende år. 

Over de næste 2 år vil der være stor byggeaktivitet omkring tekniske anlæg ligesom der etableres et nyt 

fælles domicil for virksomheden. Det følger deraf naturligt, at der skal være fokus på det fysiske 

arbejdsmiljø for at sikre, at der skabes langtidsholdbare løsninger for både det administrative og udførende 

personale.  

Drikkevand har de senere år skiftet status fra at være en resurse til at være en fødevare. Det har betydet 

stigende krav om dokumentation og sporbarhed.  Horsens Vand har derfor arbejdet med at systematisere 

og dokumentere driften af vandværker og ledningsnet. Denne systematik hænger i mange tilfælde også 

sammen med arbejdsmiljø – det kan fx handle om hvordan medarbejderne skal håndtere situationer med 

ledningsbrud osv. Der arbejdes målrettet mod en certificering af drikkevandsforsyningen (DDS) og skridtet 

til at medtage arbejdsmiljø i denne proces er ikke ret stort. Horsnes Vand forventer derfor at kunne 

gennemføre en arbejdsmiljøcertificering i løbet af 2013.   
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Mål og Planer for de kommende år 

Miljø 
Mål Handlingsplan Tidsplan 

At nedsætte antal overløb  Lave en handlingsplan for en bedre udnyttelse af 
kloaksystemet i forbindelse med regnskyl.  

 

2012-2017 

At minimere overløb i Horsens Central 
renseanlægs biologiske del 

Udvidelse af anlægget i form af en bio og 
efterklaringstank 

2013 

Reducere udløbsværdier på ammonium, 
fosfor, Bi5 i Brædstruprenseanlæg 

Udvidelse af anlægget i form af en bio og 
efterklaringstank 

2012 

Dokumentere drikkevandskvaliteten 
 
 

Implementere nyt analyseprogram på drikkevand 
samt rapportere på hjemmesiden 

 

2012 

En forbedring af drikkevandssikkerhed Udføre en tilstandsvurdering af 
rentvandsbeholder og pumpestationer 

2012 

Forbedre kvalitet af pumpstationerne Lav energikortlægning på pumpestationer og 
gennemgår pumperne 

2012 

Være aktiv i miljøforbedrende aktiviteter Udarbejdelse af papirløse afregninger 2012 

Forøge gasproduktion Investering i en gasmotor med bedre el- 
virkningsgrad 

2012 

Minimere miljøpåvirkningen  Overholde alle udleder krav ved normale 
vejrforhold 

 Optimere, ændre og videreudvikle processer 
 

Løbende 

Arbejde målrettet med at beskytte 
drikkevands-ressourcen 

 

 Sikre indflydelse på vandplanens 
indsatsprogram og handleplan gennem en 
tæt dialog med myndigheder, lodsejere og 
interesseorganisationer 

 Reducere vandtabet til 7 % 
 

Løbende 

Være selvforsyndet med energi  2013 

Reducere energiforbrug  Udskiftning af kapselblæser med turboblæser 
– reduktion på ca. 400 000 kWh 

 Energi optimering af råvand pumpestation på 
Rugballegård værket – redution på  
ca. 140.000 kWh 

 Udskiftning af omrører i forklaringstank 

 Udskiftning af blæser i sand fang 

2012 
 

2012 
 
 

 
2012 
2013 

At blive miljø-energi-DSS og DDS 
certificeret  

  

At udvikle et miljøledelsessystem 
 

2012-2013 

Forbedre kvaliteten af ydelserne  Ingen vandforureninger som følge af egne 
arbejder 

 Sikre ledningsnettet mod forureninger fra 
installationer ved effektive 
tilbagestrømningssikringer 

 

Løbende 
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Arbejdsmiljø 

Mål Handlingsplan Tidsplan 

Være aktiv i arbejdsmiljøforbedrende 
aktiviteter 

Efteruddannelse-Aktiv deltagelse i relevante kurser Løbende 

 Fokus på det fysiske og kemiske 
arbejdsmiljø  

 Kemikalier i arbejdsmiljøet 
 Lysforhold 
 Indeklima  

Løbende 

Gennemføre en arbejdsmiljøcertificering At udvikle et arbejdsmiljøledelsessystem 2012-2013  

 

Ud fra ovenstående har vi valgt at lave følgende prioritering: 

Prioritet Aktivitet 

1 Elforbruget 

2 Minimere overløb i Horsens Centralrenseanlægs biologiske del 

3 Optimere biogasproduktion 

4 Miljøcertificering 

5 Effektivisering af arbejdsmiljø 

6 Kloakrenovering 

7 Optimering af regnstyring/ samstyring af ledningsnet  
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Bilagsoversigt 

Bilag 1 – næringssaltbalance  

For at følge renseanlæggenes evne til at rense spildevandet fra år til år, beregnes reduktionen af kvælstof, 

fosfor og organisk stof. 

 
Kvælstofbalance, Horsens Centralrenseanlæg 
 

 Enhed 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført kvælstof* 
 

kg 
 

467.468,6 606.901,6 517.411,5 478.416,1 909.530,9 

Fjernet kvælstof 
 

kg 

 

405.229 551.212 478.988 398.823 862.652 

Udledt kvælstof 
 

kg 
 

62.239,5 55.689,8 38.423,3 79.592,9 46.878,9 

Kvælstof 
reduktion 

 

% 87 91 93 83 95 

*inklusiv belastning fra Forrenseanlæg. kilde: Miljøportalen 

 

 
Fosforbalance, Horsens Centralrenseanlæg 
 

 Enhed 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført P  
 

kg 

 

53.547,3 97.816,4 85.564,4 71.863,5 97.148,6 

Fjernet P 
 

kg 

 

52.263,6 96.706,1 84.589,2 70.650,5 95.903,6 

Udledt P 
 

kg 

 

1.283,7 1.110,3 975,2 1.213 1.245 

P reduktion  
 

% 98 99 99 98 99 

kilde: Miljøportalen 
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Organisk stofbalance(COD), Horsens Centralrenseanlæg 

 

 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført COD* 

 

kg 

 

5.656.754,8 8.807.997,6 6.571.526 6.785.816,4 8.014.466,7 

Fjernet COD kg 
 

5.412.033,2 8.582.192,6 6.365.156,8 6.542.054,9 7.766.718,8 

Udledt COD 

 

kg 

 

244.720,8 225.805 206.369,2 243.761,5 247.747,9 

COD reduktion  % 96 97 97 96 97 

*inklusiv belastning fra Forrenseanlæg. kilde: Miljøportalen 

 

Horsens Forrenseanlæg 

 
Stofbelastning Enhed Indløb Udløb (til HCR) Renseeffekt 

 

COD 

mg/L 7.022 1.765 ca.75 % 

Kg/d 18.117 4.311  

PE 146.932 34.369 

PE*  43.300 

TN mg/L 624 269 ca.69 % 

Kg/d 1.610 684  

PE 134.052 57.000 

PE*  71.820 

*Belastning ved 110.000 slagtninger pr. uge. kilde: interne analyseresultater  

 
Kvælstofbalance, Brædstrup Renseanlæg 

 
 Enhed 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført kvælstof  
 

kg 
 

26.887,4 21.495,9 22.560,3 19.225,4 19.739,1 

Fjernet kvælstof  
 

kg 
 

21.470,6 17.584,1 18.670 15.458,2 14.432,4 

Udledt kvælstof  kg 
 

5.416,8 3.911,8 3.890,3 3.767,2 5.306,7 

Kvælstof 
reduktion  

 

% 80 82 83 80 73 
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Fosforbalance, Brædstrup Renseanlæg  

 
 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført P  

 

kg 

 

6.610,8 4.217,5 3.764,2 2.860,8 2.985,3 

Fjernet P 

 

kg 

 

6.422,1 3.813,4 3.559,1 2.620,1 2.716,4 

Udledt P 

 

kg 

 

188,7 404,1 205,1 240,7 268,9 

P reduktion  

 

% 97 90 95 92 91 

kilde: Miljøportalen 

Organisk stofbalance (COD), Brædstrup Renseanlæg  
 

 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført COD 

 

kg 

 

567.489 304.671 370.839,1 210.999,2 189.767,2 

Fjernet COD kg 
 

546.371 300.108 353.185 192.291 170.545 

Udledt COD 

 

kg 

 

21.117,9 4.563,5 17.654,1 18.708,0 19.222,5 

COD reduktion  % 96 94 95 91 90 

kilde: Miljøportalen 

Kvælstofbalance, Voervadsbro Renseanlæg 

 
 Enhed 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført kvælstof 
 

kg 
 

10.936 8.380,3 6.521,7 5.234,9 3.882,5 

Fjernet kvælstof 
 

kg 
 

9.154,6 6.657,3 4.485,7 2340 412,7 

Udledt kvælstof 
 

kg 
 

1.781,4 1.723,0 2.036,0 2.894,9 3.469,8 

Kvælstof reduktion 
 

% 84 79 69 45 11 

kilde: Miljøportalen 
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Fosforbalance, Voervadsbro Renseanlæg  

 
 Enhed 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført P  
 

kg 

 

1.757,3 1.279,3 1.097,1 889,7 626,4 

Fjernet P 
 

kg 

 

1.691,1 1191,3 1.012,2 777,4 526,6 

Udledt P 
 

kg 

 

66,2 88 84,9 112,3 99,8 

P reduktion  
 

% 96 93 92 87 84 

kilde: Miljøportalen 

Organisk stofbalance (COD), Voervadsbro Renseanlæg  

 
 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført COD 

 

kg 

 

72.307,5 73.503,8(skøn) 13.738,7 15.336,0 66.303,3 

Fjernet COD kg 
 

68.989,5 68.940,3 8.473,5 9.273,4 61.471,4 

Udledt COD 

 

kg 

 

3.318,0 4.563,5 5.265,2 6.062,6 4.831,9 

COD reduktion  

 

% 95 91 62 60 93 

kilde: Miljøportalen 

Kvælstofbalance, Østbirk Renseanlæg 

 
 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført kvælstof  

 

kg 

 

13.705,3 11.681,5 14.566,2 10.424,0 12.156,1 

Fjernet kvælstof  

 

kg 

 

12.207,8 9.776 9.805,8 5.606,8 7.506,2 

Udledt kvælstof  

 

kg 

 

1.497,5 1.905,5 4.760,4 4.817,2 4.649,9 

Kvælstof reduktion  % 89 84 67 54 62 

kilde: Miljøportalen 
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Fosforbalance, Østbirk Renseanlæg  

 
 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført P  

 

kg 

 

1.946,3 2.244,9 2.154,1 1.771,8 1.824,1 

Fjernet P 

 

kg 

 

1.872,9 2.154,3 2.078,1 1.655,8 1.756,5 

Udledt P 

 

kg 

 

73,4 90,6 76,0 116,0 67,6 

P reduktion  

 

% 96 96 96 93 96 

kilde: Miljøportalen 

Organisk stofbalance(COD), Østbirk Renseanlæg  

 
 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført COD 

 

kg 

 

148.675,0 181.351,5 153.189,6 106.454,0 117.478,8 

Fjernet COD kg 
 

142.106 173.198 145.386 96.662,6 110.428 

Udledt COD 

 

kg 

 

6.569,1 8.153,3 7.803,8 9.791,4 7.050,5 

COD reduktion  

 

% 96 96 95 91 94 

kilde: Miljøportalen 

Kvælstofbalance, Hovedgård Renseanlæg 

 
 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført kvælstof  

 

kg 

 

20.734,2 9.451,2 12.980,4 11.249,1 14.301,0 

Fjernet kvælstof  

 

kg 

 

17.294,9 6.757 10.766,4 8.418,1 11.876,1 

Udledt kvælstof  

 

kg 

 

3.439,3 2.694,2 2.214,0 2.831,0 2.424,9 

Kvælstof reduktion % 83 71 83 75 83 

kilde: Miljøportalen 
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Fosforbalance, Hovedgård Renseanlæg  

 
 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført P  

 

kg 

 

3.470,9 1.466,2 2.090,6 1.746,7 1.899,6 

Fjernet P 

 

kg 

 

3.152,3 1.302,4 1.931,5 1.571,5 1.739 

Udledt P 

 

kg 

 

318,6 163,8 159,1 175,2 160,6 

P reduktion  

 

% 91 89 92 90 92 

kilde: Miljøportalen 

Organisk stofbalance(COD), Hovedgård Renseanlæg  

 
 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført COD 

 

kg 

 

428.976,3 82.348,6 129.236,5 109.473,3 121.146,1 

Fjernet COD kg 421.204 75.898,4 122.401 100.654 115.080 

Udledt COD 

 

kg 

 

7.772,0 6.450,2 6.835,9 8.819,3 6.066,4 

COD reduktion  

 

% 98 92 95 92 95 

kilde: Miljøportalen 

Kvælstofbalance, Underup Renseanlæg 

 
 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført kvælstof  

 

kg 

 

181,8 422,6 485,1(Skøn) - 410,2 

Fjernet kvælstof  

 

kg 

 

71,6 244,9 347,5 - 202,9 

Udledt kvælstof kg 

 

110,2 177,7 137,6 290,2 207,3 

Kvælstof reduktion % 39 58 72 - 49 

kilde: Miljøportalen 
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Fosforbalance, Underup Renseanlæg  

 
 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført P  

 

kg 

 

34,8 72,6 109,1(Skøn) - 59,6 

Fjernet P 

 

kg 

 

15,1 - 84,4 - 21,6 

Udledt P 

 

kg 

 

19,7 - 24,7 48,2 38 

P reduktion  % 43 - 77 - 36 

kilde: Miljøportalen 

Organisk stofbalance(COD), Underup Renseanlæg  

 
 Enhed 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Tilført COD 

 

kg 

 

3.835(Skøn) 10.595,7(Skøn) 5.052,9(Skøn) - 10.833,3(Skøn) 

Fjernet COD kg 
 

3.610,9 9.838,7 4.718,6 - 10.368,5 

Udledt COD 

 

kg 

 

224,1 757 334,3 1.159,2 464,8 

COD reduktion  % 94 93 93 - 96 

kilde: Miljøportalen 
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Bilag 2 – Tungmetaller i slam 

Horsens Centralrenseanlæg 

 
Parameter 

 

Enhed 

 

Grænseværdi 

 

2008 2009 2011 

Cadmium 

 

mg/kg TS 
 

0,8 
 

0,61 0,72 0,51 

Kviksølv 

 

mg/kg TS 
 

0,8 
 

1,3 1,27 1,3 

Bly 

 

mg/kg TS 
 

120 
 

33,3 28,3 25 

Nikkel 

 

mg/kg TS 
 

30 
 

25,7 27 25 

Krom 

 

mg/kg TS 
 

100 
 

26,7 26,7 22 

Kobber 

 

mg/kg TS 
 

1000 
 

280 253,3 243 

Zink 

 

mg/kg TS 
 

4000 
 

740 710 705 

kilde: Eurofins.  

Brædstrup Renseanlæg 
 

Parameter 
 

Enhed 
 

Grænseværdi 
 

2008 2009 2010 2011 

Cadmium 
 

mg/kg TS 
 

0,8 
 

0,77 0,66 0,5 0,88 

Kviksølv 
 

mg/kg TS 
 

0,8 
 

0,54 0,91 1,1 1 

Bly 
 

mg/kg TS 
 

120 
 

33,7 27 29,5 28 

Nikkel 
 

mg/kg TS 
 

30 
 

29,7 27 26 23 

Krom 
 

mg/kg TS 
 

100 
 

22,7 20 22 22 

Kobber 
 

mg/kg TS 
 

1000 
 

146,7 140 145 130 

Zink 
 

mg/kg TS 
 

4000 
 

723,3 680 655 665 

kilde: Eurofins.  
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Bilag 3 – Tungmetaller/olie-fedt i spildevand 

Horsens Centralrenseanlæg 

 
Parameter 

 
Enhed 

 
Myndighedskrav(2000) 

 
2008 2009 2010 2011 

Bly 
 

µg/L 10 0,25 0,44 0,42 0,25 

Krom 
 

µg/L 10 1,68 10,57 0,62 1,07 

Kobber 
 

µg/L 20 2,20 2,85 6,17 2,68 

Nikkel 
 

µg/L 20 4,97 5,03 4,38 3,75 

Sølv 
 

µg/L  10 0,5 0,67 0,5 0,5 

Zink 
 

µg/L 200 23,67 21,50 27,30 12,32 

Olie 
 

mg/L 0,5 0,18 0,07 0,08 0,15 

Olie+ Fedt mg/L 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 

kilde: Miljøportalen 

Brædstrup Renseanlæg 

 
Parameter 

 
Enhed 

 
Myndighedskrav(2000) 

 
2008 2009 2010 2011 

Bly 
 

µg/L 10 0,51 0,58 0,25 0,71 

Krom 
 

µg/L 30 2,30 0,80 2,04 0,79 

Kobber 
 

µg/L 40 2,76 3,74 5,53 6,10 

Nikkel 
 

µg/L 100 4,66 4,02 3,42 2,53 

Zink 
 

µg/L 300 44,71 37,40 27,92 21 

kilde: Miljøportalen 
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Bilag 4 – belastning 

Horsens Centralrenseanlæg (151.800 PE) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Tilløb (1000m
3
/år) 9.829,2 8.984,8 7.748,8 9.578,9 8.255,9 

3
PE (samlet belastning) 134.478 173.414 132.113 145.457 182.271 
Belastningsgrad (%) 89 114 87 96 120 

kilde: Miljøportalen 

Brædstrup Renseanlæg (8.000 PE) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Tilløb (1000m
3
/år) 1.059,4 1.080 826,7 937 947,2 

1
 PE (samlet belastning)  9.438 7.448 7.910 3.853 6.122 

Belastningsgrad (%) 118 93 99 48 47 

kilde: Miljøportalen 

Hovedgård Renseanlæg (3.900 PE) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Tilløb (1000m
3
/år) 482,5 433,7 391,6 461 421 

1
PE (samlet belastning) 6.381 1.423 2.575 1.830 2.701 

Belastningsgrad (%) 164 36 66 47 69 

kilde: Miljøportalen 

Underup Renseanlæg (150 PE) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Tilløb (1000m
3
/år) 9,2 25,4 12,1 40,7 26 

1
PE (samlet belastning) 36 149 111 43 69 

Belastningsgrad (%) 24 100 74 28 46 

kilde: Miljøportalen 

Østbirk Renseanlæg (3.500 PE) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Tilløb (1000m
3
/år) 351,1 396,5 353,3 421,5 356 

1
PE (samlet belastning) 3.024 2.453 2.518 2.094 2.204 
Belastningsgrad (%) 86 70 72 60 63 

kilde: Miljøportalen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 En personenhed (PE) svarer til den forureningsmængde en person udskiller pr. døgn. Det svarer til 60 g organisk stof/døgn. 
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Voervadsbro Renseanlæg (1.600 PE) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Tilløb (1000m
3
/år) 173,5 176,4 125,9 152,2 160,7 

1
PE (samlet belastning) 2.359 1.630 1.295 996 633 

Belastningsgrad (%) 147 102 81 62 40 

kilde: Miljøportalen 

Gedved Renseanlæg (4.900 PE) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Tilløb (1000m
3
/år) 563,1 445,3 367,8 426,8 446 

1
PE (samlet belastning) 2.959 1.539 3.042 1.578 3.080 

Belastningsgrad (%) 60 31 62 32 63 

kilde: Miljøportalen 
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Bilag 5 – Kravværdier 

Horsens Centralrenseanlæg 

 
 Enhed Myndighedskrav 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Total- P 
 

mg/L 1 - 0,11 0,11 0,11 0,13 

Total – N 
 

mg/L 8 - 5,32 4,34 6,77 4,73 

BI5 
 

mg/L 10 - 2,9 2,5 2,4 3,5 

COD 
 

mg/L 50 - 22,1 22,7 22,8 25,7 

Suspenderet stof 
 

mg/L 20 - 3,1 3,4 3,9 3,5 

kilde: Miljøportalen 

Brædstrup Renseanlæg 

 
 Enhed Myndighedskrav 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Total- P 
 

mg/L 0,5 0,12 0,26 0,16 0,17 0,21 

Total – N 
 

mg/L 8 3,23 2,49 2,90 2,79 3,73 

NHx- N mg/L 2 0,16 0,14 0,27 0,2 1,38 

BI5 
 

mg/L 10 1,5 1,8 1,8 1,6 3 

COD 
 

mg/L 50 14,5 11,7 14,5 14 15,1 

Suspenderet stof 
 

mg/L 20 13,1 12 7,9 9,1 9,8 

kilde: Miljøportalen 

Hovedgård Renseanlæg 

 
 Enhed Myndighedskrav 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Total- P 
 

mg/L 1 0,52 0,29 0,27 0,31 0,3 

BI5 
 

mg/L 10 1,6 1,3 1,5 1,7 1,8 

COD 
 

mg/L 60 12 11,1 12,6 15,5 11,5 

Suspenderet stof 
 

mg/L 20 4,8 3,8 4,3 4,1 4,5 

NHx- N mg/L 2 0,14 0,14 0,26 0,54 0,28 

kilde: Miljøportalen 
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Underup Renseanlæg 

 
 Enhed Myndighedskrav 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

BI5  

 

mg/L 15 2,7 3,6 2 1,6 1,7 

COD  

 

mg/L 75 18,5 29,8 27,6 11,3 11,4 

Suspenderet stof  

 

mg/L 25 7,5 2,6 2,3 3,5 1,6 

kilde: Miljøportalen 

Østbirk Renseanlæg 

 
 Enhed Myndighedskrav 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

BI5  

 

mg/L 10 1,6 2,1 1,6 2 2,2 

COD  

 

mg/L 60 15,6 14,6 16 16,7 16,4 

Suspenderet stof  

 

mg/L 20 5,3 6 4,2 5,9 4,3 

NHx- N mg/L 2 1,08 1,56 1,10 1,89 6,39 

kilde: Miljøportalen 
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Voervadsbro Renseanlæg 

 
 Enhed Myndighedskrav 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

BI5  
 

mg/L 10 2,7 2,8 5,2 5,3 4,3 

COD  
 

mg/L 60 17,1 17,8 27,4 30,5 22,9 

Suspenderet stof  
 

mg/L 20 10,6 11,1 22 24,78 16,18 

NHx- N mg/L 2 1,09 1,43 7,36 17,99 24,95 

kilde: Miljøportalen 

Gedved Renseanlæg 

 
 Enhed Myndighedskrav 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

BI5 

 

mg/L 10 1,5 1,3 1,5 1,3 1,6 

COD 

 

mg/L 60 14 10,8 12,6 11,4 10,9 

Suspenderet stof 

 

mg/L 20 7,1 5,5 6,1 7,4 8 

Total- P mg/L 1 0,32 0,28 0,2 0,16 0,18 

NHx- N mg/L 2 0,09 0,17 0,14 0,17 0,4 

kilde: Miljøportalen 
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Bilag 6 – Slam 

Horsens Centralrenseanlæg 

 
År Mængde(ton) TS i % 

2008 11.227,04 23,5 

2009 9.697,16 24,93 

2010 10.697,16 23,2 

2011 11.604,25 25 

kilde: Hede Danmark 

 

Brædstrup Renseanlæg 

 
År Mængde(ton) TS i % 

2008 800 18,9 

2009 748 15,2 

2010 693 21,9 

2011 900 21 

kilde: Hede Danmark 

 

Horsens Forrenseanlæg 

 
År Mængde(ton) TS i % 

2008 9.901,9 - 

2009 8.442,7 21 

2010 8.877,5 21 

2011 10.307,3 17 

kilde: Hede Danmark 
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Bilag 7 – Reststoffer 

Horsens Centralrenseanlæg 

 
 Enhed 2009 2010 2011 

Ristemængder Kg 28.280 12.140 14.820 

kilde: Horsens kraft varmeværk 

Brædstrup Renseanlæg (2010) 
 

Måned Waste kode beskrivelse Affaldskode Mængde(kg) 

1 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 620 

2 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 510 

3 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 740 

4 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 710 

5 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 620 

6 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 600 

7 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 750 

8 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 430 

9 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 620 

10 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 440 

11 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 300 

12 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 620 

kilde: Marius Pedersen A/S 

Brædstrup Renseanlæg (2011) 
 

Måned Waste kode beskrivelse Affaldskode Mængde(kg) 

1 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 500 

2 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 500 

3 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 750 

4 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 470 

5 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 630 

6 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 720 

7 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 820 

8 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 180 

9 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 430 

10 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 220 

11 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 620 

12 Forbrændingsegnet Forbræn.egnet aff. beh. + afg. 260 

kilde: Marius Pedersen A/S 
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Hovedgård Renseanlæg (2010) 

 
Mdr. Waste Kode beskrivelse Affaldskode Mængde (kg) 

3 Deponeringsegnet Afgift sand og ristestof 780 

10 Deponeringsegnet Afgift sand og ristestof 1920 

6 Slam > 30 % TS (fast) Sand fra sandfang 3880 

10 Slam > 30 % TS (fast) Sand fra sandfang 1920 

kilde: Marius Pedersen A/S 

Hovedgård Renseanlæg (2011) 

 
Mdr. Waste Kode beskrivelse Affaldskode Mængde (kg) 

6 Deponeringsegnet Afgift sand og ristestof 780 

6 Slam > 30 % TS (fast) Sand fra sandfang 1920 

kilde: Marius Pedersen A/S 

Gedved Renseanlæg (2010) 

 
Mdr. Waste Kode beskrivelse Affaldskode Mængde (kg) 

1 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 160 

2 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 170 

3 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 260 

4 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 180 

5 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 130 

6 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 130 

7 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 180 

8 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 190 

9 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 170 

10 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 180 

11 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 100 

12 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 180 

6 Deponeringsegnet Ikke brændbart affald t/deponi 3840 

12 Deponeringsegnet Ikke brændbart affald t/deponi 2350 

kilde: Marius Pedersen A/S 
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Gedved Renseanlæg (2011) 

 
Mdr. Waste Kode beskrivelse Affaldskode Mængde (kg) 

1 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 120 

2 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 120 

3 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 250 

4 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 190 

5 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 430 

6 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 630 

7 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 430 

8 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 120 

9 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 120 

10 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 250 

11 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 110 

12 Forbrændingsegnet Småt brændbart aff. beh.+afg. 210 

kilde: Marius Pedersen A/S 
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Bilag 8 – Ressourceforbrug 

Kemikalie 

Horsens Centralrenseanlæg 

Kemikalie Enhed 2007 2008 2010 2011 

 Jernsulfat 
(opløste) 

tons 153,75 150 50,55 128,5 

PIX 113 
(jernsulfat- pulver) 

tons - - 153,85 0 

Samlet jernsulfat  tons 153,75 150 204,4 128,5 
Pax 15 

(Aluminiumklorid) 
tons - 178 159,73 63,12 

Kg/m
3
 renset spildevand  0,02 0,02 Ca. 0,02 

Lud tons 210 300 203 197,5 
Polymer tons 98,4 148,5 132,75 162,15 

Solae Melasse    - 1.267 
Kattrup Kartoffel    - 535 

Glycerin    - 63 
kilde: Års opgørelserne på indkøbte kemikalier  

Brædstrup Renseanlæg 

Kemikalie Enhed 2007 2008 2010 2011 

Jernsulfat tons 84 93 71,55 39,35 

Kg/m
3
 renset spildevand 0,08 0,09 0,08 0,04 

Pax 15 
(Aluminiumklorid) 

tons - - 52 87,44 

Kg/m
3
 renset spildevand - - 0,06 0,09 

Polymer tons 12 - 2,1 2,1 

kilde: på indkøbte kemikalier 

Horsens Forrenseanlæg 

Kemikalie Enhed 2007 2008 2010 2011 

PIX 113 tons - - 183,28 98,574 

PIX 316 
(Jernklorid) 

tons Ikke oplyst 54 503,95 669,84 

Polymer tons 34,2 18 46,6 49,35 

kilde: på indkøbte kemikalier 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Ca. 25-30 tons PAX 15,har været på lager i 2010, som blev brugt i 2011. 
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Vand 

Horsens Centralrenseanlæg 

Forbrugssteder Forbrug(m
3
/ år) 

 

Vand til at fortynde polymer med i centrifuge 1 13140 

Vand til at fortynde polymer med i centrifuge 2 15768 

Vand til at fortynde polymer med i EF 2800 

Vand til vores slamsuger forbrug (spule kloak med) 6000 

Indhentning af vand udefra  9000-10000 

Vand til skylning af centrifugerne  Ca.312 

Vand til at spule med på HCR Ca.312 

Bad og toilet - 

kilde: Aflæsning af flowmåler 
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Bilag 9 – Antal analysepakker/overskridelser 

Rugballegård kildeplads. 

 
DGU-nr. 107.823 107.829 107.857 107.864 107.865 107.894 107.1569 

Tidsspænd 1999-
2012 

1994-
2012 

1996-
2012 

1992-
2008 

1992-
2012 

1994-
2012 

2007-
2012 

Hovedbestanddele 2 2 3 5 5 4 1 

Svovlbrinte + 
Methan

1)
 

Mangler Mangler Mangler Mangler Mangler 1 Mangler 

Aluminium
2)

 Ej 
relevant 

Ej 
relevant 

Ej 
relevant 

Ej 
relevant 

Ej 
relevant 

Ej 
relevant 

Ej 
relevant 

Arsen
3)

 
Barium

3)
 

Bor
3)

 

1 Mangler 1 2 2 2 1 

Pesticider og 
nedbrydnings- 
produkter

4)
 

2 2 2 3 3 2 Mangler 

Andre organiske mikro- 
Forureninger

5)
 

       

 ● Aromater  1  1 1 1  
 ● Organiske klorforb.  2  2 2 1  
 ● PAH-forbindelser    1 1 1  
 ● Trihalomethaner        
 ● Fenoler 2 1 2 2 2 2  
 ● Anioniske detergent  2   1 1  
 ● Olieprodukter 1 1 1 1 1 1  
 

1) Undersøgelserne fortages, hvis der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af henholdsvis metan og svovlbrinte, 
eller hvis nitratindholdet er mindre end 3 mg/l. 

 

2) Undersøges, hvis pH i grundvandet er under 6. 
 

3) Antallet af prøver til undersøgelse kan nedsættes til en tredjedel af den angivne hyppighed, når 3 på hinanden 
følgende prøveudtagninger har vist ensartede og væsentligt lavere indhold end de angivne kvalitetskrav, og der ikke 
er kilder til forurening med disse stoffer. Bekendtgørelse bilag 10 
 

4) Undersøgelsen omfatter de pesticider og nedbrydningsprodukter (p.t. 23), som er angivet i Miljøstyrelsens 
tilsynsvejledning nr. 3/2005, sammen med andre pesticider, som vides at være anvendt i vandindvindingsområdet, 
og som vurderes at udgøre en trussel for grundvandet. 
 

5) Analyser for organiske mikroforureninger vælges efter de forureningskilder, der er i området (Vejledning fra 
miljøstyrelsen nr. 3. 2005). 
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DGU-nr i Højballegård  107.654 107.674 107.704 107.719 107.733 107.799 

Tidsspænd 1996-2012 2001-2012 1996-2012 1994-2012 1996-2012 1995-2012 

Hovedbestanddele 5 2 5 4 5 5 

Svovlbrinte + 
methan

5
 

Mangler 2 Mangler 2 1 2 

Aluminium
6
 Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

Arsen
3)

 
Barium

3)
 

Bor
3)

 

3 2 3 3 3 2 

Pesticider og 
nedbrydnings- 
produkter

4)
 

3 3 3 4 4 2 

Andre organiske mikro- 
forureninger

5)
 

      

 ● Aromater       

 ● Organiske klorforb. 2 3 2 2 3 2 

 ● PAH-forbindelser       

 ● Trihalomethaner       

 ● Fenoler 3  3 2 4 2 

 ● Anioniske detergenter  3  2 3  

 ● Olieprodukter 2  2    

DGU-nr. 107.873 107.1367 107.1443 107.1455 107.1473 107.1492 

Tidsspænd 1995-2012 2000-2012 2001-2012 2005-2012 2011 2008-2012 

Hovedbestanddele 6 3 3 2 1 1 

Svovlbrinte + 
methan

1)
 

Mangler 2 2 2 1 Mangler 

Aluminium
2)

 Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

Arsen
7
 

Barium
3)

 
Bor

3)
 

2 2 3 2 1 1 

Pesticider og 
nedbrydnings- 
produkter

8
 

3 3 4 2 1 1 

Andre organiske mikro- 
forureninger

9
 

    1  

 ● Aromater       

 ● Organiske klorforb. 2 2 3 2   

 ● PAH-forbindelser       

 ● Trihalomethaner       
 ● Fenoler 2 3 4 2  1 
 ● Anioniske detergent 2 2 3 2   
 ● Olieprodukter 2 2     

                                                      
5
 Undersøgelserne fortages, hvis der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af henholdsvis metan og svovlbrinte, eller hvis nitratindholdet 

er mindre end 3 mg/l. 
6 

Undersøges, hvis pH i grundvandet er under 6. 
7
 Antallet af prøver til undersøgelse kan nedsættes til en tredjedel af den angivne hyppighed, når 3 på hinanden følgende prøveudtagninger har 

vist ensartede og væsentligt lavere indhold end de angivne kvalitetskrav, og der ikke er kilder til forurening med disse stoffer. Bekendtgørelse 
bilag 10 
 
8
 Undersøgelsen omfatter de pesticider og nedbrydningsprodukter (p.t. 23), som er angivet i Miljøstyrelsens tilsynsvejledning nr. 3/2005, 

sammen med andre pesticider, som vides at være anvendt i vandindvindingsområdet, og som vurderes at udgøre en trussel for grundvandet. 
 
9
 Analyser for organiske mikroforureninger vælges efter de forureningskilder, der er i området (Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 3. 2005). 
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Forklaring på nogle af analyseparametre  

 Hårdhed (°dH):  
Angiver indholdet af calcium og magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer, hvorimod høj hårdhed 
medfører større sæbeforbrug samt kalkudfældninger. 

 pH:  
Angiver vandets surhedsgrad. Mellem 7 - 8 er normalområde. 

 Jernindhold (Fe):  
Hvis jernindholdet i drikkevandet er over grænseværdien kan det give uklart vand, bismag, aflejringer i vandinstallationer, 
misfarvning af f.eks håndvaske, toiletkummer og vasketøj. 

 Mangan (Mn):  
Forekommer sammen med jern og giver samme ulemper. Hvis mangan udfældes er det sort, hvorimod udfældet jern har en 
rødlig-orange farve. 

 Nitratindhold (NO3):  
Et nitratindhold over grænseværdien kan, især for spædbørn, være sundhedsskadeligt, idet nitrat i fordøjelsessystemet 
omsættes til nitrit, der kan hæmme blodets iltoptagelse. 

 Kimtal, 22 grader celcius:  
Hvis dette tal overstiger grænseværdien tyder det på tilførsel af bakterier fra overfladevand, plantedele eller jord, eller på 
mikrobiel vækst. 

 Coliforme bakterier:  
Findes i jord, forrådnende plantedele og overfladevand. Coliforme bakterier i drikkevand kan tyde på forurening med 
overfladevand, plantedele og/eller jord. 

 E.coli:  
Findes i menneskers og dyrs tarmkanal. Påvisning af E.coli i drikkevand er normalt tegn på frisk fækal forurening og dermed 
risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier. 

 

Parameter Hårdhed pH 

 

iltindhold Jern Mangan Nitrat Turbiditet Kimtal 37 

°C 

Kimtal    22 

°C 

E coli 

 

Coliforme 

bakterier 

Enhed °dH  mg/L mg/L mg/L mg/L FTU Antal/ml Antal/ml Antal/100 

ml 

Antal/100 ml 

Tilladelig værdi ved 

Ledningsnet /afgang  

7 - 8,5 

 

5 – 30 > 5 0,2/0,1 

 

0,02 

 

50 0,3 20/5 200/50 ikke 
målelig 

 

ikke målelig 

 

Overskridelser i 2010 

HBG- 

ledningsnet/afgang 

0 0 1/0 3/2 0 0 0 0 1/0 0 3/0 

RBG 

ledningsnet/afgang 

0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Endelave 

ledningsnet/afgang 

0 0 0 0 0 0 0/1 1/0 0/1 0 0/5 

Bjerrebo 

ledningsnet/afgang 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/1 

Overskridelser i 2011 

HBG- 

ledningsnet/afgang 

0 0 0 1/1 0 0 1/1 0 0 0 0 

RBG 

ledningsnet/afgang 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/0 

Endelave 

ledningsnet/afgang 

0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 

Bjerrebo 

ledningsnet/afgang 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bilag 10 – Forbrug/produktion 

El 

 

                               Højballegård vandværket (2011)     

                           Kildepladsen     

       

Boringer (VV nr.) Indvinding 
vand(m3) 

Forbrug i 
(KWh) 

 KWh/m3   

60A 175356 53256 0,304   

61A 659028 184743 0,280   

62A 535246 154969 0,290   

63A 52178 16213 0,311   

64 21992 7160 0,326   

65 0 0    

66 0 0    

67 A 8184 2819 0,344   

68 26796 8650 0,323   

69 64600 20110 0,311   

70 A 329161 95505 0,290   

71 0 0    

72 18798 6146 0,327   

73 0 0    

74 278310 83919 0,302   

75 549187 157832 0,287   

Sum 2718836 791322 0,29   
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Mængde af råvand, rent vand og skyllevand 

År Parameter Højballegård Rugballegård Endalave Bjerrebo 

2009 Råvand  2.651.000 1.664.068 80.751 57.368 
Rent vand 2.540.795 (skøn) 1.555.404 (skøn) 64.688 57.000 (skøn) 
Skyllevand 110.205 (skøn) 11.000 (skøn) 16.063 0 

2010 Råvand  2.831.183 1.700.000 25.052 60.965 
Rent vand 2.713.959 1.687.892 18.486 60.900 (skøn) 
Skyllevand 117224 12.108 6.566 0 

2011 Råvand  2.728.151 1.646.989 25.621 59.053 
Rent vand 2.592.795 1.528.003 17.442 60.128 
Skyllevand 135.356 10.523 8.179 0 

Vandmængder I m3. Kilde SRO (online system) 

Slam 

Beregnet slam mængder 

 

Ilt 

 

Iltforbrug i Rugballegård Mængde (m3) 

2009 613 

2010 965,4 

2011 202,25 

Kilde: air liquide 

 

 

 

                         Rugballe vandværket (2011)   

                    Kildepladsen   

      

Boringer  Indvinding vand(m3) Forbrug i (Kwh)  KWh/m3 

309 340946 77825 0,23 

310 280271 51789 0,18 

311 275666 51253 0,19 

312 291290 52461 0,18 

313 110762 21657 0,20 

314 272278 50265 0,18 

Sum 1571213 305250 0,19 

      

        

Slammængder (kg) Højballegård Rugballegård Endalave Bjerrebo 

2009 8642,44 7646,03 62,39 107,84 

2010 9988,16 7811,13 72,03 114,17 

2011 9538,33 7567,56 82,13 110,59 


