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1.

Ikke-teknisk resumé

1.1

Resumé

Sønderborg Forsyning har besluttet at opføre et nyt centralrenseanlæg og nedlægge Sønderborg-,
Gråsten-, Broager- og Himmark Renseanlæg. Planen er at erstatte de gamle renseanlæg med pumpestationer og lede spildevandet gennem nye transportledninger ind til det planlagte renseanlæg
ved Kær/Vestermark.
Planen vil på den lange bane medføre en forbedret totaløkonomi, hvor tilbagebetalingsperioden
ifølge den benyttede økonomimodel er beregnet til 20 år. Samtidig vil planen bidrage i en miljømæssig forbedring, hvor udledning af renset spildevand til recipienter med ringe vandudskiftning
minimeres. F.eks. vil den samlede udledning reduceres med 13 tons kvælstof (N) samt 1,5 tons fosfor (P) pr. år, hvor udledningen af renset spildevand til Rinkenæs Bugt og Gildbæk helt fjernes.
Den valgte placering medfører synergimuligheder med kraftvarmeværket og flisfyringsværket, hvor
der er gode muligheder for både udveksling af varme og salg af biogas. Den centraliserede struktur
vil desuden være en fordel, såfremt rammebetingelserne ændrer sig over tid, f.eks. introducering
af krav om hygiejnisering af renset spildevand, forbud mod landbrugsmæssig slamdisponering og
skærpede rensekrav etc. Slamforbrænding kan også ske på kraftvarmeværket.
Rapporten belyser forskellige spildevandsstrukturer, der har været overvejet med den konklusion,
at det total set bedste løsningsforslag, er centralisering af spildevandsrensningen ved Kær/Vestermark. Alternative placeringer af det nye renseanlæg ved Sønderborg, f.eks. ved eksisterende renseanlæg eller på køreteknisk anlæg er også vurderet i forlængelse af debatfasen, men den valgte placering ved Kær/Vestermark fremstår som den samlet set mest fordelagtige placering.

Teknisk beskrivelse af anlægget
Det nye centralrenseanlæg vil blive placeret ved Kær/Vestermark nord for Sønderborg og opbygges
med afsæt i anlægstypen ”aktivt slamanlæg”. Den endelige udformning af renseanlægget, herunder
anlæggets arkitektoniske udtryk, er endnu ikke fastlagt. Designet af anlægget vil først foreligge, efter udvælgelse af entreprenør, da anlægget forventes udbudt i totalentreprise. Derfor er der i forhold til udarbejdelsen af denne redegørelse udelukkende fastlagt nogle tekniske rammer for projektet baseret på minimums- og maksimumsstørrelser samt typiske designkrav til anlæg og komponenter samt tilhørende installationsmetoder.
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En centralisering af spildevandsrensningen vil reducere den samlede miljøpåvirkning for såvel kvælstof og fosfor. Det er beregnet, at den samlede udledning af N reduceres 13 tons pr. år, mens reduktionen for P er på 1,5 tons pr. år. Imidlertid vil centraliseringen også betyde, at hele udledningen sker til Als Sund, hvor anlægget er designet til hverken at medføre en øget kvælstofs- eller fosforbelastning, dette på trods af, at anlægget skal håndtere en fordoblet mængde spildevand.
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Nye pumpestationer og ledningsanlæg, samlet benævnt ”transportanlægget”, skal overføre spildevandet fra de eksisterende renseanlæg til det nye centralrenseanlæg. Det kan overordnet opdeles i
6 hovedstrækninger:
·
·
·
·
·
·

Himmark – Guderup
Guderup – Kær
Gråsten – Broager
Broager – Dybbøl
Dybbøl – Vestermark
Vestermark – Alssund

Figur 1-1 – Transportanlæggenes vej mod planlagt centralrenseanlæg ved Kær/Vestermark
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Transportanlægget er generelt designet til høj forsyningssikkerhed med lav risiko for driftsproblemer
som tilstoppelse eller nedbrud etc. Ved strategisk vigtige steder etableres der nød-/sparebassiner for
at minimere risikoenfor overløb ved nedbrud eller behov for akutte reparationsopgaver.

Lov- og plangrundlag
Planlægning af et nyt renseanlæg samt centralisering af spildevandsstrukturen berører flere forskellige politiske mål og strategier.
Planen skal være forankret i kommunens spildevandsplan, idet formålet med en spildevandsplan bl.a.
er at definere de overordnede rammer for håndtering og rensning af spildevand. Af spildevandsplanen
skal fremgå hvilke tiltag, der er nødvendige for at realisere den nye spildevandsstruktur i kommunen.
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Der udarbejdes derfor et tillæg til spildevandsplan 2016. Miljøvurdering af spildevandstillægget foretages sammen med miljøvurdering af de andre planer (lokalplan og kp-tillæg) samt det konkrete
projekt - dvs. denne rapport.
Sideløbende med forløbet omkring denne miljørapport kører der en proces med udarbejdelse og vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for området, hvor der søges om tilladelse til placering af
renseanlægget. Der ansøges også om udledningstilladelse fra det nye renseanlæg, da udledningsmængden til Als Sund øges ifm. centraliseringen.
Der skal søges anlægstilladelse til etablering af transportanlæg/ledninger på søterritorier ved kystdirektoratet iht. kystbeskyttelsesloven.
Derudover skal der tages højde for en række love og bekendtgørelser, bl.a. i forbindelse med beskyttelseslinjer og zoner, hvoraf mange af disse knytter sig til Naturbeskyttelsesloven.

Støj
De aktiviteter, som i anlægsfasen vil forårsage emission af støj, omfatter traditionelle byggeaktiviteter, herunder kørsel med byggematerialer samt gravearbejde mv. I forbindelse med anlægsarbejdet
for renseanlægget tilstræbes jordbalance mellem opgravet og indbygget jord, hvilket vil minimere
jordkørsel. Der vil være mulighed for at placere overskudsjord i en vold, der omkranser anlægget.
Der vil ikke forekomme uacceptable støjgener til omgivelserne ifm. anlægsarbejderne, ift kommunens
”Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer)”
I driftsfasen vil støjemissionen og trafikbelastning være indtænkt i anlægsdesignet. Alle støjende
komponenter i form af pumper, blæsere, gasmotor mv. vil være placeret indendørs og støjafskærmet
i forhold til omgivelserne. Støjniveauet kan derfor holdes nede og ligger indenfor Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Trafik
Der vil, hvis projektet realiseres, forekomme en mindre forøgelse af trafikken omkring projektlokaliteten ved renseanlægget. Sammenlignet med trafikmålinger for stats- og kommuneveje i området
forventes den projektrelaterede trafik at bevirke en forøgelse af årsdøgntrafikken i størrelsesordenen
1,5%-4%, hvilket vurderes ikke at udgøre et problem for nærområdet. Dette skyldes bl.a., at det vil
være muligt at undgå bortkørsel af overskudsjord.ifm. anlægsarbejdet på renseanlægget.
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Den driftsrelaterede trafik vil primært være i form af et mindre antal personbiler, mens der én gang
dagligt vil blive afhentet afvandet slam med lastbil. Den fremtidige trafikbelastning vurderes derfor
ikke nævneværdig ift. statusbelastningen, da stigning i ÅDT er <1%. (ÅDT er en betegnelse for ÅrsDøgnTrafik)
Det vil ikke være nødvendigt at spærre sejlruter i forbindelse med anlægsarbejder til søs, idet arbejdet flytter sig dagligt. Prammen, som der arbejdes fra, flytter sig langsomt, hvorfor der opsættes
afmærkning på bøjer til andre skibe, som kan sejle rundt om arbejdsarealet. Dette vil periodevis
finde sted i hhv. Rinkenæs Bugt og Augustenborg Fjord og Als Sund. Søfartsstyrelsens sejladssikkerhedsvurdering indsendes inden anlægsopstart ifm., at der her er tale om entreprenørarbejde til søs.
I driftsfasen vil der hverken være påvirkning af søtrafikken eller restriktioner for sejlads i området.

Luftforurening og klima
I driftsfasen vil der fra renseanlægget forekomme emission af lugt og forbrændingsprodukter som
NOx, CO og SO2 (kvælstofinter, kulilte og svovldioxid). Ved hjælp af en spredningsmeteorologisk OML-
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beregning (Operationel Meteorologisk Luftkvalitetmodel) er lugtudbredelsen samt stofkoncentrationerne i omgivelserne kortlagt. OML-beregningen tager højde for vindstyrke- og retning, terrænets
konturer, turbulens omkring bygning, overfladetypen i omgivelserne samt en række andre meteorologiske spredningsparametre.
Beregningen viser, at der i korte perioder kan forekomme lugt umiddelbart nær renseanlæggets matrikel, men at der under normale driftssituationer ikke kan forventes lugtgener i hverken Tech 21,
det fredede område ved Kær Vestermark, Center for Verdensmål - Løkkegård eller beboelsesområderne ved Kær.
I forhold til emissionen af NOx, CO og SO2 viser OML-beregningen også, at der ved en skorstenshøjde
på 20 meter ikke vil være problemer med at overholde Miljøstyrelsens b-værdier, hvilket betyder, at
emissionen ikke vil være årsag til en uacceptabel luftforurening i omgivelserne.
Renseanlægget er beliggende i umiddelbar nærhed af Sønderborg Kraftvarmeværk, men der forventes
ikke nogen kumulativ effekt i forhold til luftforurening, idet kraftvarmeværkets emission er reguleret
gennem en miljøgodkendelse.
Afværgeforanstaltninger:
De erfaringsmæssigt mest lugtafgivende bygværker på renseanlægget: indløb, rist, sand- og fedtfang
og forfiltre, vil alle være placeret indendørs og dermed ikke have potentiale til at forårsage lugtgener
i omgivelserne. På mange eksisterende renseanlæg, er især sand- og fedtfang og udtag af primærslam
i bundfældningstanke placeret udendørs og blandt de mest lugtafgivende kilder på hele renseanlægget. Emission reduceres kraftigt, ved at placere disse bygværker indendørs og placere ventilationsafkastet højt på tagryggen, hvorved der opnås en større opblanding i luften.
Hvis det viser sig, at anlægget giver gener i forhold til lugt i omgivelserne, vil det være muligt at
installere rensning på ventilationsanlægget, der ventilerer riste, sand- og fedtfang, forfiltre mv.

Råstoffer, jord og affald
Behovet for råstoffer til anlægsarbejdet omfatter udelukkende traditionelle materialer som sand,
cement, stål/jern o. lign. Der vil dermed ikke blive forbrugt sjældne materialer eller ressourcer.
I driftsfasen vil der blive anvendt fældningskemikalier (eks. jernklorid) til fosforfjernelse på renseanlægget samt polymer til afvanding af slam. Begge dele anvendes på de fleste danske renseanlæg. For
at forhindre eller minimere dannelse af svovlbrinte, som efter opløsning il svovlsyre en både korrosiv
og giftig gas, kan der i transportanlægget blive doseret et kemikalie til dette formål.
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Der er ikke kortlagt jordforurening på de arealer, som vil blive berørt af projektet og derudover vil
der kun i mindre omfang blive tale om flytning af jord ifm. renseanlægsprojektet, da overskudsjord
fra renseanlægget placeres i en vold, der omkranser anlægget.
Ifm. anlæg af de respektive ledningsstrækninger for transportanlægget, vil hovedparten af afgravet
jord blive anvendt til genopfyldning. I tilfælde af bortskaffelse gøres dette i samråd med kommunen
til et godkendt modtageanlæg.
Driften af renseanlægget vil medføre, at der opsamles ristegods, bundfældet sand og overskudsslam
som er bioforgasset først. Håndteringen af disse affaldsfraktioner vurderes ikke som værende problematisk i forhold til forurening, arbejdsmiljø mv, når dette er planlagt og etableret korrekt. Slammet
vil forventeligt overholde grænseværdierne for miljøfremmede stoffer og vil derved kunne anvendes
til jordbrugsanvendelse.
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Grundvandsinteresser.
Renseanlægget ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor følsomme
indvindingsområder (FI, seneste viden) samt udenfor Indsatsområder (IO).
Anlægget ligger iht. grundvandskortlægning 2009 indenfor indvendingsoplandet til Kær Vandværk.
Grundvandsressourcen vurderes godt beskyttet, grundet tykke lerlag over grundvandsmagasinet. For
at sikre grundvandet yderligere, indarbejdes der flere foranstaltninger på renseanlægget, hvor alle
tanke trykprøves for kontrol af tæthed, alt vejvand opsamles for sikkerhed ifm. spild og kemikalietanke nedsættes i betonkummer for dobbelt sikkerhed.
Med udgangspunkt i ovenstående vurderes projektet ikke at udgøre en potentiel risiko for grundvandsressourcen.

Natur, plante- og dyreliv
Mulige effekter på såvel det terrestriske som det marine plante- og dyreliv i både anlægs- og driftsfasen er vurderet til at omfatte:
-

Effekter af støj, kørsel og sejlads
Effekter ved gravning, underboring, spuling etc.
Effekter af ændret kvælstofemission.

Omfanget af de mulige effekter er vurderet i forhold til temaerne: § 3-beskyttet natur, potentiel
ammoniakfølsom skov, Natura 2000-områder, Bilag IV-arter, fredede-, rødlistede- og sjældne arter,
marint plante- og dyreliv samt den gældende kommuneplan.
Samlet set vurderes de § 3-beskyttede naturtyper på baggrund af påvirkninger fra anlæg eller den
fremtidige drift af det kommende renseanlæg ikke at blive påvirket, hverken direkte eller indirekte. Ligeledes er det vurderet, at der ikke er ammoniakfølsom skov i området, som kan blive påvirket pga. den lave kvælstofemission fra et kommende renseanlæg.
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I forhold til forekommende fredede-, rødlistede-, sjældne- samt bilag IV-beskyttede arter i landskabet og på søterritorier, omkring det kommende transport- og renseanlæg, vurderes det med beskedne foranstaltninger (herunder planlægning af anlægsperioden ift. yngleperioder) at kunne sikres, at bilag IV-arter i sig selv eller områdernes økologiske funktionalitet i det hele taget ikke bliver
påvirket i væsentlig grad. I forhold til fredede arter er det primært fugle, som potentielt vil blive
forstyrret af anlægsarbejdet omkring den kommende transportledning, men på baggrund af anlægsarbejdets midlertidige karakter og et særskilt fokus med afværgeforanstaltninger omkring edderfugl
og marsvin, vurderes eventuelle påvirkninger af fredede, rødlistede og sjældne arter at være af
mindre væsentligt omfang. I driftsfasen vurderes der ikke at være forhold, som har en negativ effekt.
Det marine miljø vil midlertidigt og kun i mindre grad blive påvirket af anlægsarbejdet. Rinkenæs
bugt forventes passeret ved at transportledningen graves, Augustenborg Fjord spules ledningerne
ned i havbunden, mens Als Sund udføres ved styret boring under havbunden. I forhold til bundflora
og fauna vurderes dette arbejde ikke i væsentlig grad at få konsekvenser. Dels er miljøet tilpasset
forstyrrelser i forhold til sedimenttransport, dels vurderes samfundene der påvirkes at være dominerende og have en stor udbredelse lokalt.
Sønderborg Kommune har i denne kommuneplanperiode udarbejdet retningslinjer for beskyttet natur, spredningskorridorer og skovrejsning i landskabet. Samlet set vurderes påvirkningen af disse
emner at være minimal, da der i projektet tages udvidede hensyn ved i stort omfang at placere
transportledningen i eksisterende vejtraceer samt underbore beskyttede naturområder, sten- og
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jorddiger, vandløb og vigtige spredningskorridorer. Dette gælder både under anlægs- og i driftsfasen.
Følgende afværgeforanstaltninger anvendes:
For naturtypen sandbanke i Rinkenæs Bugt skal sikres at store sten, ler eller lignende ikke bliver
dumpet indenfor naturtypen sandbanken, hvis disse elementer ikke var tilstede inden gravearbejdet
påbegyndes. Det vil kunne ændre den marine naturtype og dermed ødelægge habitatstrukturen for
sandbanken.
Marsvin skal i Rinkenæs Bugt sikres ro i perioden maj til august, så der i denne periode ikke forekommer anlægsarbejder. Således skal anlægsarbejderne foretages i perioden september - april.
Hvis der findes redetræer i kabeltracéet er disse beskyttet mod fældning i flagermusenes yngletid,
typisk fra marts til juli. For at undgå negative påvirkning af flagermusene fældning af potentielle
yngletræer blive foretaget uden for perioden fra juni til sensommeren. Derved undgås det at påvirke unge individer, der ikke er i stand til at fortrække fra området. Det vurderes, at anlægsfasen
med disse foranstaltninger vil være uden påvirkninger af flagermus.
Der er særlig opmærksomhed på paddernes vandringstidspunkt og på at undgå at disse kan blive
fanget i midlertidige udgravninger langs det fremtidige ledningstrace.
Det skal sikres, at der ved gennemførsel af anlægsarbejdet er fokus på sedimentspild, og denne begrænses mest muligt.

Internationale naturbeskyttelsesområder
Det planlagte transportanlæg passerer Natura 2000-område nr. 197 ”Flensborg Fjord, Bredgrund og
farvandet omkring Als”, som består af habitatområdet H173 og fuglebeskyttelsesområdet F64.
Habitatområdet
I det konkrete projekt, fjernes belastningen af renset spildevand fra Gråsten og Broager Renseanlæg, da det transporteres til Sønderborg. Effekten af denne reducerede næringsstoftilførsel til Rinkenæs Bugt (Ydre Flensborg Fjord), har kun en positiv effekt for alle kortlagte habitatnaturtyper.
Langs det kommende ledningstrace gennemgraves naturtypen sandbanke og naturtypen bugt, som
begge kan retableres til deres naturlige struktur og funktion. Den samlede vurdering for disse habitatnaturtyper er, at anlægsarbejdet vil have en ikke-væsentlig indvirkning.
Naturtypen rev, som også forekommer i Rinkenæs Bugt, ligger i så stor en afstand, at det ikke bliver
påvirket, da særligt sedimentspild ikke vurderes at påvirke området med rev.
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Marsvin forekommer året rundt i projektområdet og det vurderes, at der er høj risiko for at forstyrre populationssuccesen. Der tages højde for tidspunktet for anlægsarbejdet, for at mindske forstyrrelsen.
Fuglebeskyttelsesområdet
Anlægsarbejdet i Rinkenæs bugt udføres ved gravning og ledningsudlægningen sker fra skibsfartøj.
Anlægsarbejdet vil kunne medføre nogen forstyrrelse af rastende fugle, der hviler eller søger føde
på havet omkring anlægget. Nedgravningen af transportledningen vil midlertidigt medføre en suspension af fint havbundsmateriale, men det forventes ikke, at der vil ske en nævneværdig spredning af suspenderet materiale på grund af den begrænsede vandbevægelse og strøm i området.
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En forstyrrelse forårsaget af støj og bevægelse omkring skibet, hvorfra nedlægningen sker, vil kunne
have en effekt inden for et par hundrede meter fra skibet. Der vil næppe være nogen effekt af forstyrrelsen, da fuglene på havet er vænnet til skibstrafik i området, samt at hele bugten har en optimal dybde ift. fødesøgningsmuligheder for dykkende fugle (ederfugl og hvinand).
Forekomsten af de mange stenrev i habitatområdet betyder, at der er en god tilgang på områder
med lavere vanddybder, hvor ederfugle og hvinænder kan søge føde.

Ilt
I forhold til iltsvind i Als Sund vil en gennemførsel af projektet ikke medføre en øget risiko for iltsvind i farvandet. Dette begrundes med at det udledte rensede spildevand gennemgår en iltning inden afløb fra renseanlægget og at den resulterende iltmætning overstiger det iltforbrug der vil
være ved en gennemsnits koncentration af let omsætteligt organisk stof.

Landskab og geologi
Både transportanlæg og renseanlæg placeres i områder, hvor der er registreret et stort antal væsentlige jordfaste fortidsminder. Det vurderes, at der på nogle af strækningerne er meget høj risiko for
at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejdet. Der skal derfor gennemføres en
forundersøgelse i forbindelse med både renseanlægget og transportanlægget/ledningerne på land.
Det blev besluttet, at området, hvor rensningsanlægget skal ligge, vil blive forundersøgt med søgegrøfter, mens transportanlægget undersøges ifm. muldafrømning. Der henvises til bilag 4.1 og 4.2,
hvor udtalelse fra Museum Sønderjylland er vedlagt.
Der er risiko for at støde på væsentlige fortidsminder i form af oversvømmede stenalderbopladser,
på den del af ledningen som fører over Augustenborg fjord, idet der her tidligere er fundet spor af
den type, og undervandstopografien tilsiger, at den type fortidsminder kan forekomme.
Der skal derfor gennemføres en marinarkæologisk forundersøgelse i områderne med middel og høj
risiko for tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder (dvs. området ved Rinkenæs Fjord, den nordlige del af Augustenborg Fjord og ved udløbsledningen i Als Sund). Udtalelse fra langelandsmuseet og
høringssvar er vedlagt som bilag 4.3 og 4.4.
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I forhold til landskab og geologi vil projektet berøre områder, hvor der er interesser herfor. Transportanlægget vil dog ikke have nogen negativ påvirkning i den forbindelse, idet der ikke vil forårsages
nogen visuel påvirkning langs ledningsstrækningerne. Derudover vil det heller ikke være nødvendigt
at begrænse offentlighedens adgang til disse områder.
Den ansøgte renseanlægsplacering er beliggende på den sydlige del af Kær Halvø, som vurderes at
have stor landskabelig værdi. Placering af et nyt centralrenseanlæg vil forårsage en negativ påvirkning
på det visuelle aspekt af områdets landskaber, hvorfor det vil være nødvendigt, at anvende en række
afværgeforanstaltninger for at mindske denne påvirkning til et acceptabelt niveau. Dette indebærer
etablering af et beplantningsbælte rundt om anlægget. Derudover vil placeringen midt i udpeget
skovrejsningsområde også kunne bevirke en kraftigt reduceret visuel påvirkning ved tilplantning af
dette skovrejsningsområde. Ang. valg af farver og overfladematerialer på bygninger og tanke vil dette
også blive foretaget med henblik på at finde afdæmpede og ensartede farver og dermed mindske
synligheden.
Mellem Broager og Als Sund er en stor del af området som transportanlægget krydser, udpeget som
geologisk interesseområde. Efter anlægget er etableret, vil landskabskonturerne retableres til son
oprindelige form.
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Kulturarv og rekreative interesser
Store dele af den centrale og nordlige del af Kær Halvø, Als Sund og området omkring Sottrupskov,
Sandbjerg og Sandbjerg Nørremark på den vestlige side af Als Sund, er klassificeret som værdifuldt
kulturmiljø. Baggrunden for at udlægge et sådant område er, at bevare historiske spor i landskabet.
Udvikling af byer og landskab skal ske under hensyntagen til disse områder og nye anlæg eller ny
bebyggelse, der i væsentlig grad forringer oplevelsen eller kvaliteten af bevaringsinteresserne må
ikke realiseres (Sønderborg Kommune, 2017).
Den ansøgte placering for renseanlægget er ikke beliggende inde i det udpegede område for værdifuldt kulturmiljø, men 300-400 meter syd herfor. Da den ansøgte placering ikke ligger inde i selve
området og der samtidig etableres et 10 meter bredt beplantningsbælte rundt om selve anlægget,
som på sigt ydermere også vil blive omkranset af et skovrejsningsområde, vurderes det ikke at der vil
forekomme en væsentlig negativ påvirkning af området for værdifuldt kulturmiljø.
Transportanlægget vil krydse to fredede områder, nemlig Kær Vestermark-fredningen og Dybbøl-fredningen. Den ansøgte placering for renseanlægget ikke er beliggende på fredet areal, men dog nær
Kær Vestermark-fredningen. Udløbsledningen krydser fredningen på vej mod Als Sund. Kær Vestermark-fredningen, der er kategoriseret ”friluftsfaciliteter” og ”rekreativt naturområde”. Da påvirkningen ifm. udløbsløbsledningen kun er midlertidig, vurderes projektet ikke at være i uoverensstemmelse med fredningen.
Fredningen omkring Dybbøl er hovedsageligt begrundet i historiske forhold relateret til krigshandlingerne i området i 1864. Det vurderes ikke, at projektet vil forårsage ændringer i landskabet eller de
geologiske forhold i området, da alle arbejder indenfor fredningen, retableres til eksisterende stand.
Transportanlæggets krydsning af de udpegede turismeområder vurderes ikke at kunne påvirke de
fremtidige muligheder for etablering af ferie- og fritidsanlæg. Dette begrundes med, at transportanlægget i driftsfasen ikke vil være årsag til en visuel påvirkning af landskabet eller begrænsninger i
offentlighedens adgang til seværdige eller rekreative lokaliteter og arealer.

Mennesker, sundhed og samfund
I afsnittet om mennesker, sundhed og samfund er en række forhold omkring samfundsøkonomi, naboer, flysikkerhedszone, offentlig adgang til landskaber, natur, sejl- og vandsport, lystfiskeri, jagt,
forskning, undervisning og badevandskvalitet.
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I forhold til de forskellige miljøpåvirkninger, som der er redegjort for i miljørapporten, vurderes det
ikke, at emissionen af luft, lugt, støj mv. vil have et problematisk niveau, der ikke kan leve op til de
grænseværdier, som er gældende på området. På grund af den visuelle påvirkning, som renseanlægget potentielt kan yde på omgivelserne, er det vigtigt at der anvendes afværgeforanstaltninger i form
af en omkransende vold og et beplantningsbælte.
Samfundsøkonomisk er centraliseringen til gunst, da den medfører en reduktion i afledningsafgiften
ift. 0-alternativet. Yderligere tiltrækkes der en større mængde arbejdskraft i anlægsfasen, hvor det
vil give beskæftigelse til mange entreprenører og håndværkere i en periode over 5 år.
Projektet medfører ingen ændringer i offentlighedens adgang til naturområder eller rekreative arealer.

2.

Indledning

Dette kapitel udgør en overordnet beskrivelse af Sønderborg Centralrensningsprojekt og baggrunden
herfor.
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Projektbeskrivelsen omhandler etablering af et centralrenseanlæg ved Sønderborg til behandling af
hovedparten af kommunens spildevand samt en beskrivelse af det samlede transportanlæg med dertilhørende krydsninger af søterritorier.

Figur 2-1 - Ny placering af centralrenseanlægget

Renseanlægget etableres mellem Kær og Sønderborg, i forlængelse af Sønderborg Kraftvarmeværk.
Projektet indebærer også nedlægning af Gråsten, Himmark, Broager og Sønderborg Renseanlæg,
hvor spildevandet i planen skal transporteres ind på det nye renseanlæg.
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Renseanlægget er endnu ikke detailprojekteret, og denne miljørapport er derfor gennemført ud fra
en overordnet projektbeskrivelse og et principielt anlægslayout for et anlæg af denne type og størrelse. Der kan derfor forekomme ændringer i design, dimensioner og materialer, men inden for en
sådan ramme, at vurderingerne af miljøpåvirkningerne stadig vil være dækkende og gældende.
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2.1

Baggrund og introduktion

Sønderborg forsyning er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab, som arbejder efter det økonomisk
princip ”Hvile i sig selv”. Forsyningen driver i dag 8 genbrugspladser, et deponi, et kraftvarmeværk,
en varmecentral og 60 % af Sønderborg Kommunes drikkevandsforsyning. Yderligere sørger selskabet
for den offentlige kloakforsyning i kommunen, hvor der i status er 5 renseanlæg, 600 pumpestationer og mere end 1.500 km kloakledningsnet.
Forsyningen har allerede nedlagt en række mindre renseanlæg for at effektivisere driften, jf. nedenstående tabel.
Renseanlæg

Udløb til

Nedlagt år

Pumpes til

Brunsnæs

Broagervig/Flensborg Fjord

2008/2009

Broager RA

Nybøl

Nybøl Nor

2012/2013

Sønderborg RA

Blans

Als Fjord

2013/2014

Sønderborg RA

Ullerup

Als Fjord

2013/2014

Sønderborg RA

Sønderby

Sønderborg bugt/Flensborg Fjord

2015/2016

Sønderborg RA

Østerby

Sønderborg bugt/Flensborg Fjord

2015/2016

Sønderborg RA

Tabel 2-1 – Liste over nedlagte renseanlæg i nyere tid.

Renseanlægget i Gråsten har været grundigt vurderet med henblik på gennemgribende renovering
eller alternativt et nyt barmarksanlæg. I 2014 blev planen for opførelse af et nyt renseanlæg ved
Gråsten godkendt. I forlængelse af dette blev Broager Renseanlæg evalueret, og det blev konkluderet, at dette med fordel kunne sammenlægges med Gråsten Renseanlæg.
Denne vurdering åbnede muligheder for naboforsyningsselskabet Arwos, som også står overfor strukturvurdering af deres spildevandsrensning.
I 2015 blev forsyningsselskaberne i Sønderborg og Aabenraa gjort opmærksom på, at Flensborg Renseanlæg havde en restkapacitet, som kunne håndtere spildevandsrensningen fra Gråsten, Broager og
to af Arwos’s renseanlæg. Der blev derfor indledt forhandlinger med TBZ (Flensborg Forsyning), som
havde en positiv tilgang og interesse i projektet. Projektet lykkedes dog ikke, da TBZ ikke kunne garantere rensningen i en længere periode, da Flensborg Kommune ville have garanteret muligheden
for udbygning af Flensborg by i flere årtier.

Miljørapport_Centralrenseanlæg_Sønderborg_rev6.docx

I 2016 besluttede Sønderborg Forsyning at gennemføre en revurdering af rensestrukturen, idet der
skulle anvendes væsentlige midler til renovering og modernisering af anlæggene i Sønderborg og
Himmark. Udbygningen af Gråsten Renseanlæg blev sat på standby og blev således inddraget i den
samlede vurdering.
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Nedenfor i figur 2-2, fremgår de 5 renseanlægs etableringsår.

Figur 2-2 Renseanlæggenes etableringsår.

Som det fremgår af figur 2-2, er 4 af de 5 renseanlæg mellem 30 og 50 år gamle og kræver derfor
større investeringer på kort sigt.
Sønderborg Forsyning ønskede følgende alternativer belyst i strukturplanen:
·
·
·
·
·

alternativ 1: Eksisterende rensestruktur med nedlæggelse af Broager.
Alternativ 2: Nyt fælles renseanlæg ved Blans
Alternativ 3: Nyt fælles renseanlæg ved Blans - med bevarelse af Hummelvig
Alternativ 4: Nyt fælles renseanlæg i Sønderborg – med bevarelse af Hummelvig.
Alternativ 5: Nyt fælles renseanlæg i Sønderborg - som udvidelse af det gamle anlæg.

Med afsæt i de 5 opstillede alternativer blev alternativ 4 (centraliseret barmarksanlæg ved Kær)
den mest fordelagtige plan. Dette ud fra såvel økonomiske som driftstekniske forhold. Yderligere
ligger anlægget i nærhed af Kraftvarmeværket og Flisfyringsanlægget, hvor der er et stort potentiale for at udnytte synergimuligheder.
Med afsæt i strukturplanens resultat, blev der i 2017 udarbejdet en projektplan for konfirmering af
strukturplanen. Resultatet heraf ændrede ikke på strukturplanens konklusion, hvorfor bestyrelsen i
Sønderborg Forsyning enstemmigt besluttede at igangsætte planlægningen af det nye centraliserede
renseanlæg ved Sønderborg.
Sønderborg Forsyning indsendte i januar 2018 ansøgningsskema i henhold til Bekendtgørelse af lov
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og kystbeskyttelsesloven. Forsyningen ønskede at projektet undergik en miljøvurdering, da projektet er omfattet af bilag
2 i bekendtgørelsen. Kystdirektoratet er myndighed på den marine del og Sønderborg Kommune er
myndighed på den terrestriske del af projektet samt varetager udledningstilladelser.
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Indledningsvist kunne det ikke udelukkes, om der ville være en landegrænseoverskridende indvirkning på miljøet, som følge af havledningen i Rinkenæs Bugt (Flensborg Fjord). Der blev derfor foretaget en Espoo-høring i Tyskland sideløbende med den danske høring.
Miljøstyrelsen har oplyst, at de ikke har modtaget noget ønske eller bemærkninger fra tyske myndigheder eller den tyske offentlighed, om at deltage i VVM-processen, ift. den del som vedrører
havledningen ved Rinkenæs Bugt. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke skal gennemføres en vurdering efter Espoo-reglerne, og at processen hermed er afsluttet.
Denne rapport behandles sideløbende med forslag til kommuneplantillæg, lokalplan, spildevandsplantillæg og ansøgning om udledningstilladelse fra centralrenseanlægget i Sønderborg.

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

Side 20 af 199

3.

Projektet

3.1

Overordnet projektbeskrivelse

Projektet kan opdeles i 2 hovedemner. Det ene er Centralrenseanlægget, og det andet er transportanlæggene inkl. nedlæggelse af eksisterende renseanlæg.
Hovedtidsplanen for anlægsarbejderne er ca. 5 år inkl. idriftsættelse af det samlede anlæg. Her
skal det bemærkes, at anlægsarbejder vedr. transportanlæg løbende udføres og afsluttes, hvorved
disse arbejder ikke kan anses som værende stationære (arbejdsarealet følger tracéet, og afsluttes
løbende).

Renseanlægget.
Det er besluttet, at renseanlægget skal udbydes i en totalentreprise. Derfor er udformningen af renseanlægget, herunder anlæggets arkitektoniske udtryk, endnu ikke endeligt fastlagt. Det endelige
design af anlægget vil først foreligge, når valg af totalentreprenør er sket. Derfor er der i forhold til
udarbejdelsen af denne redegørelse udelukkende fastlagt nogle tekniske rammer for projektet baseret på minimums- og maksimumsstørrelser, krav til typiske anlæg og komponenter samt tilhørende
installationsmetoder.
I tilknytning til anlægget, vil der ud over tanke for procesanlægget blive etableret en maskin- og
driftsbygning, samt en mandskabsbygning.
Bygninger og anlæg forventes udført i materialer og form således, at de er så diskrete som muligt.
Det er i høringsfasen ønsket, at rådnetank og gasklokke males i samme farver som kraftvarmeværket.
Bygningshøjden skal fastsættes under 10 m, mens tekniske anlæg som rådnetanken skal opføres i
højder under 22 m.
Udformningen af selve procesanlægget er ikke endelig afklaret, men det vil blive etableret således,
at de enkelte elementer samt anlægget i sin helhed, kommer til at fremstå så harmonisk som muligt. Der henvises til behandling om ”Ansøgning om udledningstilladelse for Sønderborg Centralrenseanlæg rev. 4 – EnviDan 12.11.2020”, som foretages sideløbende med denne rapport.
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Når renseanlægget etableres, vil der være behov for terrænregulering. Terrænreguleringen og reguleringer af det eksisterende vejnet, hegn mv. vil blive minimeret mest muligt. Eventuel overskudsjord vil blive søgt anvendt til indbygning i volde langs skel, som efterfølgende udlægges til et beplantningsbælte på minimum 10 m bredde. Heriblandt plantes der minimum 2 række træer, som opnår en højde på mindst 20 m. Der henvises til lokalplan ”4.9-6 Centralrenseanlæg ved Vestermark,
Kær Ulkebøl”, der behandles sideløbende med denne rapport.
I forbindelse med anlægsarbejderne kan der være et behov for midlertidigt at sænke grundvandvandstanden, specielt ifm. etablering af tankene.
Arbejderne ifm. etablering af renseanlægget, er hovedsaligt udgravning for- og opbygning af både
in-situstøbte elementer og præfabrikerede betonelementer, som løftes på plads med kran.

Transportanlæg og nedlæggelse af renseanlæg
Arbejderne omkring transportanlæg og nedlæggelse af renseanlæg udbydes i hovedentrepriser. Hovedsaligt er der kun tale om større bassinanlæg og pumpestationer indenfor hegnet af de eksisterende renseanlæg. Der er dog ved Gråsten planlagt en mulig alternativ bassinplacering længere inde
mod byen. Dette skyldes at jordbundsforholdene ved det eksisterende renseanlæg forventes at
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være sætningsgivende, hvilket undersøges i projekteringsfasen. Anlægsprojekterne forventes at
blive opdelt i 5-8 hovedentrepriser.
For hvert nedlagt renseanlæg etableres en ny pumpestation med tilhørende udlignings- og/eller
nødbassin. Pumpestationerne installeres som dobbeltbestykkede stationer, hvilket betyder, at der
er en reserve pumpe på systemet, som kan transportere den fulde spildevandsmængde. Denne kombination sikrer en høj driftssikkerhed på transportanlægget.
Der er tale om følgende hovedtransportanlæg.
1.
2.
3.
4.
5.

Transportanlæg
Transportanlæg
Transportanlæg
Transportanlæg
Transportanlæg

Himmark – Guderup
Guderup - Vestermark
Gråsten – Broager
Broager – Dybbøl
Dybbøl – Vestermark

Herudover etableres der også en udløbsledning, som drives gravimetrisk, etablering af hovedpumpestation syd ved Kær, samt diverse tilpasninger på det eksisterende system.
Langt hovedparten af transportanlæggene bliver etableret under jorden. Det er kun ved pumpestationerne, hvor der kan forventes en mindre driftsbygning, som er synlig mere end 0,5 m over terræn.
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Nedenstående er et eksempel på, hvordan en pumpestationsbygning kan se ud.

Figur 3-1 Eksempel på pumpestation – denne er etableret i Guderup.

Forsyningens tilgang til projektet er, at der samlet set ikke må ske forringelse af eksisterende recipienter. Dette betyder, at transportanlæggende først idriftsættes, når det kan sikres at aflastningerne fra anlæggene er reduceret tilstrækkeligt ift. statusforholdene.
I forbindelse med anlægsarbejderne kan der være et behov for midlertidigt at sænke grundvandvandstanden, specielt ifm. etablering af bassiner og pumpestationer.
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Arbejderne ifm. etablering af bassiner og pumpestationer er hovedsaligt udgravning og opbygning af
både in-situstøbninger og beton- eller plastelementer, som løftes på plads med mobilkran. Ledningsanlæg etableres løbende, hvor arbejdsarealet forventes at flyttes mellem 5 og 15 m pr. arbejdsdag.
I afsnit 5 fremgår en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan transportanlæggene etableres, dette
gør sig også gældende for transportanlæg over søterritorier.

3.2

Planforhold
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Renseanlægget ligger i planområde Sønderborg og i kommunens plandistriktet 4.9 - Kær Halvø. Kær
Halvø består fortrinsvis af landbrugsarealer med spredt bebyggelse. Langs omfartsvejen er der udlagt arealer til erhverv, og Sønderborg Lufthavn ligger ca. 3 km fra der fremtidige renseanlæg.
Landsbyen Kær-Ormstoft ligger nord for området. Arealet drives i dag landbrugsmæssigt.

Figur 3-2 Område indtegnet med rød cirkel er påtænkt placering af Centralrenseanlægget. Kilde: Kommuneplan 2019-2031 for Sønderborg Kommune).

Der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som behandles sideløbende med denne miljørapport.
Arealet grænser op til Sønderborg Kraftvarmeværk, som ligger i kommuneplanramme 4.9.001.D med
anvendelse af forsyningsanlæg.
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Der udarbejdes ligeledes en lokalplan for arealet, som også behandles sideløbende med denne miljørapport. Lokalplanen er benævnt ”4.9-6 - Centralrenseanlæg ved Vestermark, Kær, Ulkebøl”
Der henvises til ovenstående plantillæg, for uddybende beskrivelse af det nødvendige planændringer for projektets realisering.
Spildevandsplanen
Ifølge spildevandsplanen påregnes fortsatte aktiviteter med separeringsprojekter, hvor fælles kloaksystem erstattes af separate ledninger for henholdsvis spildevand og regnvand. Disse aktiviteter vil
på sigt resultere i reducerede vandmængder til centralrenseanlægget under regn. Forsyningen vil
sikre, at de eksisterende forhold ikke forringes ved alle eksisterende udløb fra nedlagte renseanlæg.
Spildevandsplanen forventer i planperioden frem mod 2021, at 280 ejendomme i det åbne land kobles til forsyningsselskabets kloaksystem.
Befolknings- og erhvervsudvikling
Sønderborg Kommune har i ”Befolkningsprognose 2020-2033” noteret, at befolkningstallet pr. 1. januar 2020 er opgjort til 74.220 personer mod 74.561 personer i 2019. Med den nye prognose forventes det, at befolkningstilbagegangen vil fortsætte frem imod 2033, hvor befolkningstallet i Sønderborg Kommune forventes at være 72.433. Dette svarer til et fald på i alt 1.787 borgere – eller til en
nedgang i befolkningstallet på 2,4 pct.
Sønderborgområdet har ca. 2.500 aktive virksomheder med ca. 22.000 ansatte. Erhvervsstrukturen
bærer præg af, at mange virksomheder er ganske små – enkeltmands- eller mikrovirksomheder – og
kun ganske få er store, målt på omsætning og antal ansatte.
I oplandet til Gråsten Renseanlæg er flere fødevarevirksomheder placeret. Sønderborg Forsyning og
Sønderborg kommune har kontaktet de største bidragsydere for at identificere virksomhedernes udviklingsplaner. Alle virksomheder forventer udvikling, men størrelsen og stigningstakten er ukendt.
Den organiske belastning af Gråsten Renseanlæg har de seneste 5 år været på ca. 20.000 PE (1 PE =
130 g COD/d). Imidlertid rummer de givne tilslutningstilladelser mulighed for udledning af yderligere 10.000 PE.
Belastningsopgørelse og anlægsdimensionering
Det er ved opstilling af den dimensionsgivende belastning for det planlagte Centralrenseanlæg ved
Sønderborg, taget udgangspunkt i den aktuelle belastning på samlet 76.300 PE. Sønderborg Forsyning ønsker at dimensionere centralrenseanlægget for 90.000 PE, svarende til en reservekapacitet
på knap 20 %.
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Anlægsdesign skal være udformet på en sådan måde, at en fleksibel stofmæssig udvidelse med
yderligere 25 % kan lade sig gøre.

3.3

Idéer og forslag

I perioden fra den 25. april til den 23. maj 2018 har Sønderborg Kommune og Kystdirektoratet afholdt forudgående idéfase med indkaldelse af idéer og forslag til:
·
·

Miljørapport indeholdende miljøvurdering af projektet og planerne.
Kommuneplantillæg og lokalplan som muliggør nyt renseanlæg.

I denne fase har alle borgere, interessenter, interesseorganisationer og berørte myndigheder haft
mulighed for at komme med idéer og forslag til den videre planlægning af projektet, herunder til
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indholdet i miljørapporten. Der er ligeledes afholdt et borgermøde i Multikulturhuset på havnen i
Sønderborg den 2. maj 2018.
Sønderborg Kommune og Kystdirektoratet har modtaget 27 høringssvar i idéfasen. Der er bl.a. indkommet bidrag fra beboere på Kær Bygade (7 stk.), Hestehave (3 stk.), Honninghul, Blansskov og
Rønnemos samt Kær Vandværk og Kær Halvøs Landsbylaug.
To af høringsbidragene vedrører kloakering i det åbne land (i Blans) og er ikke relevante i forbindelse med miljørapporten for centralrenseanlægget med transportanlæg.

4.

Alternativer

Sønderborg Forsyning har udarbejdet en strukturplan, med henblik på at beskrive forslag til muligheder for centralisering af spildevandsrensningen under Sønderborg Forsyning. Dette er gjort både
for at undersøge muligheden for økonomisk og driftsmæssigt effektivisering af spildevandsrensningen samt for at forberede sig på forventeligt skærpede krav til rensning for f.eks. mikroplast, medicinrester og miljøfremmede stoffer. Ligeledes har Sønderborg Forsyning et ønske om at gennemføre
spildevandsrensningen med lavest mulige CO2 aftryk.
Følgende alternativer til det valgte alternativ er undersøgt.
·
·
·
·

Alternativ
Alternativ
Alternativ
Alternativ
anlæg

1:
2:
3:
5:

Eksisterende rensestruktur med nedlæggelse af Broager (0-alternativet)
Nyt fælles renseanlæg ved Blans
Nyt fælles renseanlæg ved Blans ekskl. Hummelvig Renseanlæg som bevares
Nyt fælles renseanlæg ved Sønderborg - som udvidelse af det eksisterende

I idéfasen indkom der høringssvar med forslag om en placering på Køreteknisk Anlæg, som ønskes
belyst. Dette alternativ belyses som nyt alternativ 6 med de fordele og ulemper, den ønskede placering medfører.
De miljømæssige konsekvenser vedrørende udløb mv. er beskrevet senere i rapporten, hvor der
bl.a. er vurderet på næringssalte.
Der er yderligere vurderet på alternative tracéer ved krydsninger over søterritorier. Disse er belyst
særskilt under punkt 4.8
Følgende alternative tracéer er belyst.
Alternativ
Alternativ
Alternativ
Alternativ

7 – Rinkenæs Bugt - undgå berøring med habitatnaturtypen sandbanke.
8 – Rinkenæs Bugt - Alternativland krydsning igennem Gråsten/Egernsund
9 – Augustenborg Fjord - Alternativ krydsning ved Ny Stavnsbøl
10 – udløbspunkter i Als Sund.
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·
·
·
·
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4.1

0-alternativet (Alternativ 1)

Den nuværende rensestruktur er med 5 renseanlæg i drift (Sønderborg, Gråsten, Himmark, Broager
og Hummelvig). 0-alternativet indebærer dog opførelse af Nyt Gråsten Renseanlæg samt nedlæggelse af Broager Renseanlæg med transportanlæg til nyt Gråsten Renseanlæg. Årsagen til dette er,
at det eksisterende Gråsten Renseanlæg er nedslidt og utidsvarende.
Opretholdelse af de eksisterende renseanlæg vil medføre en række omkostninger, dels som følge af
behov for levetidsforlængelser og dels som udgifter til opførelse af helt nye anlæg til erstatning af
de gamle, når de er kondemneringsmodne. Dette er sammenfattet i det følgende.

Figur 4-1 – 0-alternativet er eksisterende struktur, dog med nedlægges Broager med overpumpning til Gråsten.

Sønderborg Renseanlæg
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Sønderborg Renseanlæg er belastet med ca. 38.500 PE og har ifølge spildevandsplanen en godkendt
kapacitet på 57.000 PE. Anlægget er udbygget i flere omgange og senest i 2007 med ny forbehandling og i 2010 med ny rådnetank. Anlæggets oplyste kapacitet på 57.000 PE, er tilstrækkelig til at
klare den forventede fremtidige belastning.
Det er EnviDans vurdering, at anlægget kan levetidsforlænges ca. 10 år endnu, før en større modernisering skal initieres. Anlægget er fysisk vurderet, og de levetidsforlængende omkostninger vil andrage ca. 7,6 mio. kr. indenfor en 10-årig tidshorisont, jf. nedenstående tabel.

Levetidsforlængende omkostninger

1-3 år

4-7 år

7-10 år

4.730

350

2.500

Tabel 4-1 Levetidsforlængende omkostninger på Sønderborg Renseanlæg. Tal i 1.000 kr.
Efter 5-10 år må der forventes væsentlige reinvesteringer på maskin- og El/SRO. Et nyt tilsvarende
anlæg med kapacitet på 57.000 PE, vil medføre en investering på ca. 100 mio. kr., idet det antages,
at anlægget også til den tid etableres med rådnetank.
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Renseanlæggets recipient er Als Sund, hvor den estimerede udledning af stof er baseret på akkrediterede afløbsanalyser for 2015-2019.
Renseanlæg

COD, tons/år

N, tons/år

P, tons/år

Sønderborg

143

24

2,3

Tabel 4-2 – Gennemsnitlig årlig udledning af COD og næringsstoffer fra Sønderborg Renseanlæg i 2015-2019.

Gråsten og Broager Renseanlæg
Gråsten Renseanlæg er belastet med ca. 20.300 PE og er ifølge spildevandsplanen have en kapacitet
på 52.500 PE. Rådnetanken og alle installationer omkring gasudnyttelse er helt nedslidte og fortsat
drift er udfordrende.
Kapaciteten af aktiv slamanlægget er ca.13.500 PE i kuldeperioder, hvorfor fortsat anvendelse af
primærtank og rådnetanke er en nødvendig som buffer.
Sønderborg Forsyning har tidligere erkendt, at nuværende Gråsten Renseanlæg er kondemneringsmodent og nyt anlæg med placering på naboarealer var nødvendig. I den forbindelse var det planlagt, at Broager Renseanlæg skulle nedlægges og overpumpes til Gråsten Renseanlæg. Broager Renseanlæg er i dag belastet med ca. 6.000 PE.
Grundet givne tilslutningstilladelser til industrier har Sønderborg Forsyning tidligere besluttet, at
Gråsten Renseanlæg skal udbygges for 52.000 PE for at sikre tilstrækkelig kapacitet til både husholdninger og industrier herunder overpumpning af spildevandet fra Broager.
Det er vurderet, at et nyt Gråsten Renseanlæg kunne etableres for ca. 70-75 mio.kr.
Der er ikke foretaget en vurdering af levetidsforlængende investeringer, idet anlægget er nedslidt
og der kan påregnes omkostninger ved havari af anlægskomponenter – primært på maskin- og el-siden, selv ved drift i en kortere årrække.
Renseanlæggets recipient er Indre Flensborg Fjord, hvor den estimerede udledning af stof er baseret på akkrediterede afløbsanalyser for 2015-2019.
Renseanlæg

COD, tons/år

N, tons/år

P, tons/år

48

8

0,9

Gråsten + Broager

Tabel 4-3 - Udledning af årlige mængder af COD og næringsstoffer fra Gråsten og Broager Renseanlæg i 2015-2019.

Himmark Renseanlæg
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Himmark Renseanlæg er belastet med ca. 11.300 PE og har ifølge spildevandsplanen have en kapacitet på 15.000 PE.
Anlægget blev etableret i 1966 og udbygget i 1992 med aktivt slamanlæg og senest i 2004 med slammineralisering. Anlægget er opbygget med slamudrådning, der imidlertid er lukket ned i 2016 grundet meget lille effektivitet og væsentlige pasnings- og vedligeholdelsesbehov. Der pågår for øjeblikket en oprydning på anlægget, hvor ældre bygningsdele fjernes for at minimere vedligeholdelsesindsatsen. Specielt omlægning til 1-trins anlæg (uden udrådning af slam) forenkler driften med fjernelse af mange maskin- og el-komponenter.
Det er vurderet, at anlægget kan levetidsforlænges ca. 15 år endnu før en større modernisering skal
initieres. Levetidsforlængende omkostninger vil andrage ca. 6,6 mio. kr. indenfor en 10-årig tidshorisont.
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Levetidsforlængende omkostninger

1-3 år

4-7 år

7-10 år

4.515

1.600

500

Tabel 4-4 Levetidsforlængende omkostninger på Himmark Renseanlæg. Tal i 1.000 kr.
Ifølge spildevandsplanen forventes en øget belastning på Himmark Renseanlæg til 12.240 PE, hvorfor en kapacitet på 15.000 PE bør være tilstrækkelig til håndtering af den fremtidige belastning.
Imidlertid har der været en øget udvikling i de kystnære omgivelser på Nordals, hvor man er i gang
med myndighedsbehandlingen af Nordals Ferieresort. Efter udbygning af resortet vil der være behov
for øgede anlægsinvesteringer, som er ud over denne vurdering. Den merbelastning, som ferieresortere hydraulisk vil medføre, kan godt håndteres af transportanlægget med de beskrevne kapaciteter.
Et nyt tilsvarende anlæg med kapacitet på 15.000 PE vil medføre en investering på ca. 30 mio. kr.,
idet det antages, at anlægget etableres uden rådnetank, men fortsat med slammineralisering. Placeringen af anlægget er fysisk udfordrende og anden lokalitet vil være at foretrække, når der skal
foretages en gennemgribende modernisering – specielt ved etablering af nye proces- og klaringstanke.
Renseanlæggets recipient er Gildbæk som ledes til Sydlige Lillebælt Als/Ærø, hvor den estimerede
udledningen af stof er baseret på akkrediterede afløbsanalyser for 2015-2019.
Renseanlæg

COD, tons/år

N, tons/år

P, tons/år

37

6

0,6

Himmark

Tabel 4-5 - Udledning af COD og næringsstoffer fra Himmark Renseanlæg i 2017.

Hummelvig Renseanlæg
Hummelvig Renseanlæg er udbygget i 2015 med et stort set helt nyt anlæg. Kun slamafvandingsbygning og et slamlager blev genbrugt i det nye design.
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Anlægget er dimensioneret for 5.000 PE med kvælstof-og fosforreduktion. Der vurderes ikke et behov for større anlægsinvesteringer de næste 15 år. Enkelte maskinkomponenter, instrumenter og
styringsdele kan nedslides og må udskiftes inden da. Anlægget er ikke fast bemandet, men serviceres efter behov. Hummelvig Renseanlæg kostede ca. 21 mio. kr. i 2015-priser.
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4.2

Alternativ 2 - Nyt fælles renseanlæg ved Blans

Løsningsforslaget er baseret på, at der etableres et helt nyt barmarksanlæg nord for Blans. Fordelen
ved ét nyt renseanlæg er mange, bl.a. at det kan placeres optimalt for infrastruktur og omgivelser,
valg af robust recipient samt muligheden for energi- og driftsøkonomisk design og ressourcebesparende drift.

Figur 4-2 - Et nyt fælles renseanlæg i Blans.

Det planbehandlede biogasanlæg ved Blans bliver ikke realiseret, dette medfører at der ikke længere i denne plan vil være synergimuligheder ved placering ved Blans.

Renseanlæg.
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Alternativet tager udgangspunkt i etablering af et tilsvarende anlæg, som beskrevet i afsnit 5.1. Der
vil i planen være en lille forøgelse af belastningen, da også Hummelvig er indregnet i Alternativet
(udgør ca. 5% af kapaciteten).
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Nedenfor er forslagets konsekvens for udledte stoffer beregnet:
Renseanlæg

Recipient

COD, tons/år

N, tons/år

P, tons/år

Sønderborg

Als Sund

143

24

2,3

Gråsten

Flensborg Fjord

26

5

0,6

Broager

Flensborg Fjord

22

3

0,3

Himmark

Gildbæk/Lillebælt

37

6

0,6

Sydlige Lillebælt

12

1

0,1

240

39

3,9

Hummelvig
SUM

Tabel 4-6 - Udledning af COD og næringsstoffer til recipienter fra renseanlæg i 2015-2019.

Det nye centralrenseanlæg etableres efter BAT-principper, og den forventede udledningskarakteristik kan estimeres som anført i nedenfor.

Koncentration
Mængde

Recipient

COD

N, tons/år

P, tons/år

Als Fjord

30 mg/l

3,5 mg/l

0,32 mg/l

211

24

2,25

Tabel 4-7- Estimeret årlig udledning af COD og næringsstoffer fra centralrenseanlæg.

Den forbedrede rensning på et nyt centralrenseanlæg ved Blans vil total set medføre en estimeret
reduktion på ca. 20 % COD, 15 % N og 40 % P. Ved centraliseringen flyttes udledningspunkterne fra
recipienterne nævnt i Tabel 4-6 til Als Fjord.
Als Fjord har et overfladeareal på 35 km2, 20 % af området er dybere end 22,5 m, og maksimumdybden er 33,2 m. Området er lagdelt gennem sommermånederne og bundsaliniteten er 16-19 ‰. I den
inderste del af fjorden forekommer hyppigt iltsvind i sommerperioden.
Als Fjord er vandskiftemæssigt præget af, at der ofte er en nordgående strøm, der kan optræde ved
alle vindretninger, mens sydgående strøm kun optræder ved vest og nordvestlige vindretninger. I de
dybere lag forekommer hyppigt en sydgående strøm, som er overlejret af den hovedsagelig nordgående overfladestrøm.
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Als Fjord har ikke opfyldt målsætningen, men der er i vandplanen ikke angivet, at der stilles yderligere krav til rensning af spildevand af denne grund. Derimod stilles der i vandplanen krav om reduktion i den diffuse tilførsel af næringsstoffer fra det åbne land. Grundet den generelt kraftige nordgående strøm og gode fortyndingsforhold, vurderes recipienten at være robust. Ved sydgående
strøm kan der ske en øget tilførsel af næringsstoffer til den relativt sårbare Augustenborg Fjord,
men da hovedstrømmen løber gennem Als Sund, vurderes dette bidrag at være af mindre betydning.
Sammenligner man udløb fra Blans til Als Fjord med det ansøgte udløb fra den centraliserede struktur i Als Sund ift. flora og fauna, vurderes det, at konsekvenserne er nogenlunde ens for de to udløbspunkter. Udløbspunktet ved Blans er imidlertid karakteriseret ved, at det er et dybere farvand
end det planlagte udløbspunkt i det valgte alternativ i Als Sund. Dermed er der større risiko for lagdeling i Als Fjord og dermed større risiko for iltsvind. Udledning af næringsstoffer kan derfor medføre en forhøjet risiko for iltsvind set ift. det valgte alternativ.
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Transportanlæg.
Forslaget om centralisering af spildevandsrensningen ved Blans vil medføre nyetablering af ca. 60
km ledningsanlæg kontra 35 km i det planlagte projekt. I dette alternativ er den tekniske kompleksitet nogenlunde tilsvarende det planlagte projekt.
Ulempen ved lange transportanlæg er, at det medfører øgede anlægs- og driftsomkostninger samt
lange opholdstider og dermed forøget risiko for svovlbrintedannelse og deraf følgende behov for indsats til svovlbrintebekæmpelse.
En anden stor ændring i dette forslag ift. det valgte løsning er, at over 50 % af vandmængderne
kommer fra oplande i og omkring Sønderborg, som derved skal transporteres 14 km i store transportanlæg op til Blans. Behovet for at transportere betydelige spildevandsmængder fra Sønderborg
til Blans kalder på en forøget indsats for at designe anlæggene til den ønskede forsyningssikkerhed
f.eks. ved etablering af parallelle transportanlæg. Der er ikke taget højde for den ekstra forsyningssikkerhed i den økonomiske model.

Placeringen ved Blans
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Nedenfor fremgår et forslag til den alternative placering ved Blans. Forslaget er valgt på baggrund
af de topografiske forhold, dybden for udløbspunkt i Als Fjord samt en passende respektafstand til
både Blans By og Aabenraa Kommune (skiller ved Blå Å). Langs den sydlige side af Als Fjord, er der
mange landejendomme, og en del af Blans vil være indenfor 1.000 m af renseanlægget.

Figur 4-3 – Placeringsforslag ved Blans.
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Naboforholdene ved den anviste placering, vurderes nogenlunde tilsvarende placeringen ved det ansøgte areal. Ved placering i Blans vil der være udsigt til anlægget fra bl.a. Pottegade i Blans samt
andre ejendomme beliggende i oplandet til Als. Anlægget vil ligeledes være synligt fra Als.
Grundvandet ved placeringen har strømningsretning fra syd mod nord. Arealet Ligger udenfor OSD-,
NFI- og potentiel okkerområde. Områdets geologi viser omkring 20 meter ler – derefter mindst 15
meter sand. Lerlaget synes tæt, hvilket medfører en god beskyttelse. Grundvandet står ligeledes
lavt, og der skønnes at være mere end 10 meter ned til permanent grundvandsspejl.
Området indeholder indvinding fra 4 private boringer med indvindingsmængder under 10.000 m3 årligt indenfor en afstand på 1.000 m fra renseanlægget.
Sydøst for Blans ligger Blans Vandværk. Indvindingen sker ikke tæt på renseanlægget, men hentes
fra et område længere mod syd. 1,5 km syd for Blans ligger Danish Crowns ene kildeplads, mens
virksomhedens anden kildeplads ligger 2 km sydvest for Blans. Danish Crowns indvinding udgør den
største indvinding i området. Indvindingsområdet strækker sig ind mod Blans, men er ikke i kontakt
med den anviste placering for renseanlægget.
CO2 aftrykket for centralisering omkring Blans er højere end en placering ved Kær-Vestermark, da
der skal anvendes mere energi til transporten af spildevand. Ligeledes er afledte synergimuligheder
begrænset af, at et planlagt biogasanlæg vil blive opført i Glansager.
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Trafikalt vurderes placeringen nogenlunde tilsvarende det valgte alternativ. Dette skyldes, at begge
lokaliteter ligger forholdsvis godt ift. adgang til det større trafiknet, samt at transporten til og fra
anlægget begge steder vil udgøre en meget lille del af den samlede trafikmængde. Dog vil trafikken
blive ledt gennem Blans og Ullerup, hvor hovedalternativet ligger lige ud til omfartsvejen.
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4.3

Alternativ 3 - Nyt fælles renseanlæg ved Blans ekskl. Hummelvig.

Løsningsforslaget er baseret på de samme forudsætninger som alternativ 2. Den eneste forskel er,
at Hummelvig ikke centraliseres sammen med forsyningens resterende anlæg. Denne vurdering er
lavet på baggrund af, at Hummelvig er udbygget og optimeret i 2015, hvorved anlægget næsten står
som nyt.

Figur 4-4 - Et nyt fælles renseanlæg i Blans ekskl. Hummelvig.

Alternativet er vurderet for at fastlægge, om det er fordelagtigt at nedlægge Hummelvig i forbindelse med opførelse af et centralrenseanlæg.
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Den økonomiske model peger på (afsnit 4.6), at det ikke på nuværende tidspunkt kan svare sig at
nedlægge anlægget. Det anbefales dog at genoverveje transportanlægget, såfremt der opstår en
situation, hvor skærpede krav vil betyde, at Hummelvig ikke længere kan leve op til udledningskravene.
Som tidligere nævnt udgør Hummelvig under 5 % af forsyningens samlede spildevandsmængde. Det
vil derfor være en relevant overvejelse at etablere et nyt centralrenseanlægget med en margin, der
tillader at Hummelvig kan indgå i centraliseringen, når anlægget er kondemneringsmodent.
Recipienten er fortsat i lighed med alternativ 2 Als Fjord, dog reduceret med mængden fra Hummelvig. Se tabel Tabel 4-6.
Recipienten fra Hummelvig er det sydlige Lillebælt. Mængderne fra udløbet har stort set ikke betydning for miljømålene, da farvandet er meget robust. Ligeledes kan analyser bekræfte, at renseanlægget har en god effektivitet og renser spildevandet meget tilfredsstillende.
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4.4

Alternativ 5 - Nyt fælles renseanlæg ved Sønderborg - som udvidelse af det
gamle anlæg

Denne model beskriver en udbygning af Sønderborg Renseanlæg til håndtering af en større belastning svarende til den forøgede spildevandsmængde efter nedlæggelse af renseanlæggene i Broager,
Gråsten og Himmark. Alternativet er ønsket belyst ifm. idefasen.
Modellen kan være interessant ud fra en tilgang om at genanvende eksisterende bygværker og anlægskomponenter indtil de er kondemneringsmodne. Imidlertid vil konsekvensen samtidig være, at
der etableres adskillige parallelle enheder for skabelse af større rensekapacitet. Det skal samtidig
bemærkes, at eksisterende enheder kun meget vanskeligt eller slet ikke kan tages ud af drift under
udbygningen, da renseprocessen til stadighed skal opretholdes.
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Bemærkninger om synergi mellem renseanlæg og kraftvarmeværket er principielt gældende for
dette Alternativ tilsvarende hovedalternativet, dog med den konstatering, at afstanden mellem renseanlæg og kraftvarmeværk er 1 km ved udbygning af eksisterende anlæg, mens den tilsvarende afstand er 0,2 km. ved hovedalternativet. Principielt er alternativet helt sammenlignelig med hovedprojektet, for så vidt angår belastning og omfang af transportanlæg.

Figur 4-5 - Hensigtsmæssig placering af tanke ved eksisterende anlæg.

Den eksisterende forbehandling kan ikke klare den større hydrauliske belastning efter en centralisering, hvorfor der enten skal etableres en ny parallel linje, eller der skal etableres et helt ny forbehandlingsbygværk med riste- og sandfangsfunktion.
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De eksisterende procestanke på Sønderborg Renseanlæg har et volumen på 11.700 m3, og et nyt anlæg til 90.000 PE har behov for et volumen på ca. 26.000 m 3. Der skal dermed udbygges med yderligere ca. 14.000 m3, f.eks. 2 tanke á 7.000 m3. Disse foreslås etableres øst for eksisterende anlæg,
så procestankene er samlet ét sted.
Rådnetanken, der i dag håndterer biologisk overskudsslam, har ikke kapacitet til de fremtidige slammængder. Der skal suppleres med yderligere en tank, ligesom generatoranlægget og kedel også bliver for småt.
På slamafvandingssiden skal kapaciteten væsentlig udvides, idet eksisterende bygningsmasse dog
vurderes at kunne genanvendes. Det anbefales, at der etableres nye slamafvandingsfaciliteter i
samme maskinbygning, som huser forbehandlingen. Om- og udbygning af eksisterende funktion vurderes at være så krævende, at det vil være samme økonomiske niveau eller endda billigere at etablere nyt slamvandingsudstyr med tilhørende containerhal.
Det udbyggede anlæg bliver spredt over et relativt stort areal grundet de mange tanke. Dette medfører samtidig, at instrumentering og maskinel bestykning bliver mere omfattende. Behovet for
mandskabsmæssige ressourcer til service og vedligehold af de mange ekstra enheder, vurderes at
andrage 1 ekstra mand sammenlignet med et nyt barmarksanlæg.
Recipienten fra renseanlægget er Als Sund. Her ville den eksisterende udløbsledning skulle udvides,
alternativt etableres ny større ledning. Udledte mængder af COD og næringssalte fremgår af Tabel
4-6, da der er tale om samme rensegrader som det ansøgte projekt.

Placeringen
Anlæggets disponering, som vist på figur Figur 4-5, fordrer dispensation fra strandbeskyttelseslinjen
(gul markering), idet den nye forbehandling- og maskinbygning forventes placeret indenfor beskyttelsesområdet vest for det eksisterende renseanlæg. Arealet er ejet af kommunen.
Nordøst for anlægget, er der behov for at tage en bid af arealet, som ligger inde over fredningen til
Kær Vestermark (08201.00, brun markering), som er udlagt til fremtidigt koncertareal. Den planlagte friluftsscene vil være under 50 m fra proces- og rådnetanke.
Det er vores vurdering, at der skal forventes stor modstand ift. begrænsningen mod nordøst, som
reducerer arealet til koncertpladsen, hvor der allerede er investeret en større sum penge.
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Grundet sikkerhedszoner til gas, højspændingskabler ind over arealet, samt vejdirektoratets udlagte
vejbyggelinjer, vurderes en udbygning mod nordøst at være den eneste mulighed. Dette medfører
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en topografisk udfordring, da der er behov for 9 m terrænregulering mod nordøst, svarende til bortskaffelse af ca. 40.000 m3 jord ud over bassinvoluminerne.
Nedenfor på Figur 4-6 fremgår 500 og 1.000 m zonerne for de 2 anlæg. Her berører den eksisterende
placering lang flere borgere og erhvervsbygninger.

Figur 4-6 – Placeringsforhold sammenlignet med Vestermark.

Naboforholdende ved denne placering vurderes overordnet negativt i sammenligning med hovedalternativer, hvilket hovedsageligt skyldes en større nærhed til Sønderborg by.
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De trafikale forhold vurderes tilsvarende det ansøgte projekt, da årsmiddelbelastningen for begge
placeringer er meget lav. Ved denne placering vil der tale om en lidt hævet belastning, men ikke
noget der vil have en væsentlig indflydelse på den generelle belastning.
Renseanlægget ligger indenfor indvindingsoplandet til Kær Vandværk. Dog er det grundvandsmagasin, hvor Kær Vandværk indvinder fra ca. 50 meter under terræn og er godt beskyttet. Den gode beskyttelse begrundes i geologien og understøttes af grundvandskemien, som er af vandtype D (reduceret vand – gammelt vand).
CO2 aftrykket for den aktuelle placering vurderes næsten tilsvarende det ansøgte projekt, dog vil
der være en mindre forringelse, da anlægget ikke kan fuldt udbygges med den nyeste og mest
energi besparende/-producerende teknologi. Ligeledes vil der være lidt større transport ifm. udnyttelse af synergimulighederne fra Kraftvarme- og Flisfyringsværket.
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Anlægs- og driftsøkonomi ifm. udbygning.
Det nuværende Sønderborg Renseanlæg har ifølge Spildevandsplanen have en kapacitet på 57.000
PE. Udvidelse af anlægget til en kapacitet på 90.000 PE fordrer således en udvidelse med ekstra
33.000 PE. Nedenfor er de estimerede omkostninger opgjort for henholdsvis anlæg ved Vestermark
og udbygning af Sønderborg Renseanlæg.
Alternativ 4 (Hovedprojektet)
Barmarksanlæg ved Vestermark
Anlægsomkostning, mio. kr.
(Udbygning/opførelse – år 0)

Alternativ 5
Udvidelse af Sønderborg Renseanlæg

145

90

0

70

Driftsomkostning 2020 – 2025
mio. kr./år

9,8

12,8

Driftsomkostning 2025 – 2040
mio. kr./år

9,8

12,2

Driftsomkostning 2040 og frem
mio. kr./år

9,8

10,8

Anlægsomkostning, mio. kr.
(udskiftning af gamle enheder
50% efter 5 år og 50% efter 20 år)
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Tabel 4-8 - Økonomiske estimater for anlægs- og driftsomkostninger
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4.5

Alternativ 6 - Nyt fælles renseanlæg ved Sønderborg – med placering på
køreteknisk anlæg.

Alternativet er meget identisk med planen om opførelse af et barmarksanlæg ved Kær/Vestermark,
og der vurderes derfor kun på de forhold, som den ændrede placering medfører.
Det køretekniske anlæg, er placeret knap 500 m syd for den planlagte placering ved Kær/Vestermark. Arealet ved det køretekniske anlæg ligger 3-5 m højere end arealet ved den planlagte placering.

Figur 4-7 - Placeringsforhold sammenlignet med Vestermark. Rød ring = Placering ved Vestermark og blå ring
= placering ved køreteknisk anlæg.
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Anlægs- og driftsomkostningerne ifm. centralisering på det køretekniske anlæg, er meget sammenligneligt med det planlagte projekt. Økonomisk vurderes løsningsforslaget derfor neutralt ift. placeringen ved Vestermark.
Fordelen ved placeringen er, at renseanlægget kommer længere væk fra Kær, samt at anlægget er
mindre synligt.
Ulempen ved placeringen er, at anlægget placeres under 100 m fra Burger King, samt at anlægget
kommer tættere på Sønderborg, som det fremgår på Figur 4-7. Der henvises ligeledes til lugtudbredelseskortet, som kan ses på Figur 9-3. Hvis renseanlægget placeres på arealet for Køreteknisk Anlæg i stedet for den ansøgte placering, vil anlægget medføre gener for burgerkæden, og desuden
udgøre en større risiko for lugtgener i den nordlige del af Sønderborg by.
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En del af Sønderborgs boligområder ligger på lokale højdepunkter. Bl.a. kan renseanlægget ses fra
området ved Vesterkobbel og Østerkobbel i Sønderborg. Det skal ligeledes bemærkes, at placeringen medfører nedlæggelse af det eksisterende køretekniske anlæg, som derved skal etableres et
andet sted.
Trafikalt vil renseanlægget have indkørsel ved eksisterende tilkørsel til køreteknisk anlæg. Denne
vurderes sammenlignelig med hovedprojektet. Køreteknisk anlæg nedlægges, hvorved dennes trafikbelastning på omgivelserne ophører, men en genetablering et andet sted vil betyde at belastning
flyttes derhen.
CO2 aftrykket vil være identisk med hovedprojektet.
Grundvandsvurderingen tager udgangspunkt i samme område, og indenfor samme indvindingsopland
som hovedprojektet. Der vurderes derfor ingen ændring ift. potentiel grundvandspåvirkning.
Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at placeringen på det køretekniske anlæg giver
anledning til større lugt- og indbliksgener end den planlagte placering.

4.6

Økonomi.

Der er i strukturplanen for Sønderborg Forsyning vurderet på både anlægs- og driftsomkostninger for
ovennævnte 5 Alternativer. Alle omkostningerne er indsat i en nutidsværdiberegning, som tager
højde for investeringer, der foretages forskudt i forhold til hinanden. Dette giver ligeledes mulighed
for at indregne individuelle restlevetider i den økonomiske analyse.
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Resultatet af beregningen fremgår i cashflowdiagrammet nedenfor. Her fremgår det, at efter ca. 20
års drift, vil investeringen i et centralrenseanlæg være neutralt ift. 0 alternativet. Bemærk at 0 alternativet er alternativ 1, mens det ansøgte projekt er alternativ 4 i diagrammet.

Figur 4-8 – Cashflow fordelt ud over tidshorisonten på 100 år.
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4.7

Konklusion på alternative renseanlægsplaceringer

Med afsæt i de fem alternativer er den overordnede anbefaling, at Sønderborg Forsyning bør fortsætte planlægningen af en centraliseret struktur, hvor den fremtidige spildevandsrensning sker på
et nyt centralrenseanlæg, etableret som et barmarksprojekt ved Vestermark. Dette dog med undtagelse af Hummelvig Renseanlæg, som stort set er helt nyt og idriftsat i 2014. Det vil ikke være økonomisk attraktivt at nedlægge Hummelvig på den korte bane, men det anbefales at indtænke en senere tilførsel af spildevandet fra Hummelvig ved designet af det nye centralrenseanlæg.
Set over en 100 års horisont vil der være ca. 100 mio. nutidskroner at spare ved den centraliseret
løsning frem for en bevarelse af den eksisterende struktur med 4 anlæg i drift.
Den centraliserede struktur vil alt andet lige være en fordel, såfremt lovgivningen ændres på sigt
med f.eks. krav om hygiejnisering af det rensede spildevand, forbud mod landbrugsmæssig slamdisponering og skærpede rensekrav etc. Ved placering af centralrenseanlæg ved Sønderborg vurderes
mulighederne for afsætning af varme, evt. også biogas som værende gode. Ligeledes vil en centraliseret løsning være økonomisk fordelagtig ved implementering af nye teknikker til rensning, slamafvanding, overvågning, energiudnyttelse samt udtræk af værdifulde stoffer fra spildevand og slam
etc. Alt sammen muligheder, der er rettet direkte mod den vigtige dagsorden om bæredygtighed og
cirkulær økonomi.
Der er evalueret på 4 alternative placeringer for et nyt centralrenseanlæg. Alle placeringerne er objektivt vurderet, hvor placeringen ved eksisterende renseanlæg, eller på køreteknisk anlæg vurderes overordnet negative ift. placeringen ved Vestermark.
Placeringen ved Vestermark er også sammenlignet med en placering nord for Blans. Grundet specielt økonomi, synergioptioner og forsyningssikkerhed, vurderes løsningen med nyt centralrenseanlæg
ved Vestermark som det bedste alternativ.

4.8

Alternative tracéer på søterritorier.

For at sikre, at det konkrete projekt er det bedst tænkelige, er der set på 4 alternative muligheder
for enten krydsning af fjorde eller udløbspunkter i Als Sund.
Der er derfor vurderet på et alternativt tracé ved både Rinkenæs Bugt og Augustenborg Fjord, mens
der er evalueret på 5 udløbspunkter i Als Sund. Yderligere er der vurderet på muligheden for at
undgå gennemgravning af Sandbanken ved Gråsten.
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Der er ikke vurderet på alternative løsninger for krydsning mellem Jylland og Als. Dette skyldes at
ledningen er placeret i en eksisterende ledningskorridor med mange forsyningsledninger, samt at
forsyningen i forvejen har en spildevandstrykledning i korridoren. Ud over dette ligger det eksisterende Sønderborg Renseanlæg lige ovre på Alssiden af sundet, hvorved krydsningen fordrer synergioptioner på sigt, da en af Sønderborgs to hovedpumpestationer, er placeret på Nørre Havnegade.
Alternative krydsninger af Als Sund vurderes ikke hensigtsmæssig, og er derfor ikke belyst.
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Alternativ 7 – Rinkenæs Bugt - undgå berøring med habitatnaturtypen sandbanke.
Ved Rinkenæs Bugt, er der mellem Dalsgård og Sandager en forekomst af habitatnaturtypen Sandbanke (1110). Habitatområdet er beskrevet under punkt 12.5.2, mens konsekvenser af påvirkningen
er beskrevet under punkt 12.5.4 og 12.5.5.
Det er muligt at undgå berøring med sandbanken, hvis transportanlægget forlænges med ca. 110 m
nord om sandbanken. Se figur Figur 4-9.

Figur 4-9 – Sandbanke ved Gråsten Renseanlæg

Fordelen ved den nordlige forlægning er, at ledningen ikke medfører gennemgravning af sandbanken, og dermed ikke medfører en lokal og kortvarig strukturændring. Alternativet medfører dog en
forøgelse på ca. 2 % af havledningernes længde på tværs af Rinkenæs bugt og dermed en merudgift
på ca. 2 % af anlægssummen (ca. 0,35 mio. kr.). Forringelsen ift. den tekniske løsning vil være begrænset til en mindre forøgelse af opholdstiden i ledningerne uden særlig betydning. Overordnet
kan hensynet til sandbanken varetages uden væsentligt negative konsekvenser.
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Grundet den kun lokale og kortvarige strukturændring i sandbanken, vurderes det planlagte tracé
mest fordelagtig.
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Alternativ 8 – Rinkenæs Bugt - Alternativ landkrydsning igennem Gråsten/Egernsund og undgå berøring af habitatnaturtypen bugt og Sandbanke.
Alternativet belyser et forslag til at undgå/minimere anlægsarbejder i de marinære arealer. Løsningen medfører et behov for transportanlæg, som går gennem Gråsten og Egernsund samt en krydsning af Egernsund ved broen.
Nedenfor på Figur 4-10 fremgår det alternative ledningstrace.

Figur 4-10 – Alternativ krydsning ved Rinkenæs bugt.

Som det fremgår på ovenstående figur i øverste højre hjørne, medfører alternativet et tracé gennem et meget kuperet område. Den tekniske løsning vil være meget krævende og der vil være behov for at installere flere ud- og indluftningsventiler og samt en ekstra pumpestation ved Egernsund.
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Alternativet medfører at ledningstracéet øges fra ca. 6 km til ca. 9 km, hvilket øger opholdstiden
med 50%. Dette øger behovet for svovlbrintebekæmpelse og elforbruget til transportanlægget vil
mere end fordobles.
En stor del af tracéet skal placeres i meget trafikerede områder og der vil være behov for øget gravedybde eller borede løsninger for at undgå en række markante toppunkter på trykledningen i bestræbelsen på at sikre problemfri drift med et minimum af luft- og gasansamlinger. Yderligere kan
det ikke undgås, at flere beskyttede naturtyper skal krydses, herunder strandeng, strandbeskyttelse, skovbyggelinjer, eng-, mose- og søbeskyttelsesarealer, samt op imod 7 krydsninger af beskyttede sten og jorddiger.
Alternativet medfører også en øget anlægsomkostning på ca. 5 mio. kr. og en øget driftsomkostning
på ca. 0,25 mio. kr. pr. år.
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Alternativet vurderes samlet set negativt. Dette gør sig gældende for både etablerings- og driftsomkostningerne samt den tekniske løsning. Også den naturmæssige konsekvens af alternativet vurderes
negativ, da vil være behov for gennembrydning af mange fredede naturtyper for at undgå berøring
med Rinkenæs bugt. Vurderingen af arbejderne i Rinkenæs bugt er beskrevet i naturafsnittet i
denne rapport.

Alternativ 9 – Augustenborg Fjord - Alternativ krydsning ved Ny Stavnsbøl
Ved krydsningen til Augustenborg Fjord, er det undersøgt om krydsning ved Ny Stavnsbøl er mere
fordelagtigt.
Nedenfor på Figur 4-11 fremgår det alternative tracé.
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Figur 4-11 – Alternativ krydsning af Augustenborg fjord.

Som det fremgår på ovenstående figur i øverste højre hjørne, medfører alternativet et tracé gennem et meget kuperet område. Dette skyldes, at der skal krydses mange vandløb samt udmundingen
fra Ketting Nor.
Den tekniske løsning vil være mere krævende og der vil være behov for at dele anlægget op i 2 enheder for at undgå undertryk. Der vil derfor være behov for at etablere et trykgravitationsanlæg,
installere flere ud- og indluftningsventiler og en ekstra pumpestation ved Osbæk.
Alternativet medfører at ledningstracéet øges fra ca. 7 km til ca. 10,5 km, hvilket øger opholdstiden
med 30%. Dette øger behovet for svovlbrintebekæmpelse og elforbruget til transportanlægget vil
mere end fordobles.
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Fordelen ved tracéet er, at fjordkrydsningen reduceres fra at være ca. 2,8 km til 1,2 km. Forslaget
kræver dog krydsning ved Ketting Nor på ca. 150 m og krydsning af vandløbet ved Osbæk. Yderligere
medfører alternativet, at der ikke skal graves i den marinære undergrund i umiddelbar nærhed af
Katholm. Vanddybden i fjorden reduceres også ved alternativet fra ca. 10 m til 5 m på det dybeste
punkt.
Alternativet medfører en øget anlægsomkostning på ca. 4 mio. kr. og en øget driftsomkostning på
ca. 0,25 mio. kr. pr. år.
Det naturmæssige indgreb ved det alternative tracé, vurderes umiddelbart tilsvarende ansøgte
tracé. Alternativets reduktion i fjordkrydsningen opvejer krydsningen af Ketting Nor og krydsningen
af vandløbet ved Osbæk. Yderligere medfører alternativet yderligere anlægsarbejder i ca. 1.2 km
indenfor strandbeskyttelsen vest for Augustenborg.
Den anlægstekniske løsning for alternativet er negativt ift. den ansøgte løsning og vil kræve øget
drift og vedligehold af anlægget.

Alternativ 10 – udløbspunkter i Als Sund.
For at sikre den bedste placering af udløbspunkt til Als Sund, har forsyningen fået udarbejdet en hydrodynamisk model ift. flere udløbspunkter til Als Sund. Rapporten er udarbejdet af DHI.
Her er der vurderet på udløb ved det eksisterende udløbsbygværk (Eksisterende udløb), det ansøgte
udløbspunkt (P2) og P5 som fremgår at nedenstående figur.

Figur 4-12 – Udbredelsen omkring de 2 udløbspunkter P2, P5 og det eksisterende udløb af zonen, hvor E. coli
koncentrationen i mere end 5% af tiden er over 200 EC pr. 100 ml.
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Alle punkterne er beregnet på baggrund af tidsseriedata ift. variationen i år 2016. det er evalueret
ift. badevandskvaliteten og virkningen på de 12 udpegede strande af Sønderborg Kommune.
Som for de undersøgte nye positioner er det strandene omkring Sønderborg ved den sydlige munding
af Als Sund og stranden Kær, der primært påvirkes af udløbet af renset spildevand fra det eksisterende renseanlæg. Der sker der ikke en tydelig forandring af forureningsrisikoen ved de 3 strande
ved at flytte og øge udledningen af renset spildevand. Dette er sandsynligvis forbundet med kombinationen af et mindre nuværende udledningsvolumen og for Kær strand afstanden til det eksisterende udløb.
Som det fremgår af Figur 4-12, inkluderer >5%-risikozonen for P2 ingen af de 3 strande. Tilsvarende
er de ikke inkluderet i denne zone beregnet for den eksisterende udledning. Til forskel fra P2 og P5
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ligger risiko-zonen for det eksisterende udløb langs kysten, mens det for P2 og P5 er begrænset til
det centrale løb i Sundet. Samlet set må de nordligere udledningspunkter anses for at være mere
gunstige for de sydlige strande end den eksisterende placering.
Rapporten fra DHI er vedlagt som bilag 2. Der henvises til dette bilag, hvis der ønsket en uddybning
af ovenstående konklusion.

5.

Teknisk beskrivelse af anlægget

5.1

Beskrivelse af renseanlægget

Det nye centralrenseanlæg beliggende ved Kær Vestermark nord for Sønderborg, opbygges som et
traditionelt aktiv slamanlæg, hvilket er den metode, der anvendes til spildevandsrensning på de fleste
danske renseanlæg. Metoden fungerer ved, at en suspenderet masse af bakterier, kaldet aktivt slam,
under aerobe (dvs. iltede) forhold nedbryder spildevandets indhold af organisk stof og under alternerendeaerobe og anoxiske (dvs. iltfrie) forhold omsætter ammonium til frit kvælstof. Dette emitteres
til atmosfæren (nitrifikation/denitrifikation) og samtidig optager fosfor fra spildevandet. Ved hjælp
af bundfældning af slammet kan dette recirkuleres i anlægget, hvorved den ønskede bakteriesammensætning opnås, idet slammets opholdstid i anlægget er længere end spildevandets.
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Da nedbrydning og omsætningen af organisk stof og næringsstoffer er med til at skabe mikrobiel vækst
i anlæggets slam, er det nødvendigt at udtage noget af den producerede slam for at holde slammængden i anlægget stabil. Slammet separeres fra spildevandet vha. bundfældning, hvorpå en del af slammet vil blive ført tilbage til anlæggets procestanke, mens en anden del vil blive afvandet og udrådnet
på anlæggets rådnetank, hvorved der produceres biogas af overskudsslammet. Biogassen forventes at
blive anvendt til kraftvarmeproduktion ved forbrænding på en gasmotor og den producerede elektricitet forventes solgt, mens den producerede varme vil blive anvendt til opvarmning af rådnetanken
og driftsbygninger.
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Anlæggets principielle opbygning gennemgås herunder:
3

4

29

N/D

.

.

13

11

7

6

9

8
.

5

..

10

.

2

1

Returslam til biologi

12

14

Returslam til hydrolyse

15
Biologisk overskudsslam

16

Primærslam til udrådning

19

18

23
20

Fedt fra fedtfang til udrådning

28
.
.

Rejektvand

.
.

.

27

Transport til slamlager

9. Evt. iltningstrappe
1. Indløbspumpestation
10. Udløbsledning til Als2. Ristebygværk
sund
3. Sand- og fedtfang
11. Ristegodscontainer
4. Filter
12. Modtagestation, sand
5. Hydrolysetank
6. Anaerob fortank /selektor 13. Sandafvander
14. Sandcontainer
7. Luftningstanke
15. Returslampumpesta8. Klaringstanke
tion
16. Forafvander

21

22

30

.

Til landbrugsjord

GM

17

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

26
Buffertank
Rådnetank
Gaslager
Kedel
Gasgenerator
Varmeveksler
Salg af el til net
Buffertank

25

24
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Slutafvanding
Slamcontainer
Slamlagerplads
Rejektvandsrenseanlæg
Kemikaliedosering
Polymerdosering

I det følgende gennemgås de mest centrale anlægsdele i forhold til anlæggets funktion. Det skal
bemærkes at der kan derfor forekomme ændringer i design, dimensioner og materialer.
Indløbspumpestation (1): Ved indløbspumpestationen modtages spildevandet fra afløbssystemet,
hvorfra det pumpes op til et niveau der gør, at det kan gravitere videre gennem renseanlægget.
Herfra graviterer spildevandet videre til ristebygværket (2). Her passerer spildevandet gennem en
rist, som fraseparerer større genstande som vatpinde, skumklude, hygiejnebind etc. som måtte ende
i spildevandet. Dermed vil disse genstande ikke forstyrre de efterfølgende processer som spildevandet
gennemgår på renseanlægget. Fra risten ledes ristegodset til en container, hvorfra det transporteres
til forbrænding.
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Fra ristebygværket løber spildevandet til sand- og fedtfanget (3), hvis funktion er at tilbageholde
sand, fedt og olie for at undgå driftsforstyrrelser i de efterfølgende processer. Sandet bundfælder,
mens fedt og olie floterer. Sandet oprenses efterfølgende fra bunden af bygværket og ledes til en
sandvasker, mens fedtet skrabes af overfladen og ledes til renseanlæggets rådnetank.
Herefter ledes spildevandet til primærtank, hvor partikulært materiale bundfældes og udtages som
primærslam. Primærslammet pumpes på rådnetank for bioforgasning. Fordelen ved at producere biogas på primærslam er, at det har et højere biogaspotentiale end biologisk overskudsslam.
Primærtanken overdækkes med udsugning til luftrenseenhed.
De lange opholdstider i afløbssystemet kan medføre, at der i perioder opstår mangel på letnedbrydeligt kulstof, hvilket skal bruges til kvælstoffjernelse (denitrifikation) og biologisk fosforfjernelse.
Til delvis kompensation herfor udstyres anlægget med en hydrolysetank (5). Her vil en del af returslammet fra efterklaringstanken vil blive ledt til og blive hydrolyseret inden blanding med spilde-
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vandsstrømmen og det øvrige returslam i den anaerobe fortank/selektor. For at undgå, at hydrolysetanken bliver en potentiel lugtkilde, vil den blive drevet således, at opholdstiden for spildevandet er
tilpas lav til, at der ikke opstår lugtproblemer og, at der ikke sker metandannelse pga. anaerobe
forhold i spildevandet.
Inden spildevandet ledes til anlæggets beluftningstanke passerer det igennem en anaerob fortank/selektor (6). Formålet med den anaerobe tank er at facilitere den biologiske fosforfjernelse, hvor den
opløste fosforfraktion optages i slammet. For at sikre tilstrækkelig fosforfjernelse i alle tilfælde er
der på anlægget også mulighed for kemikaliedosering for supplerende kemisk fosforfjernelse, hvilket
beskrives senere. Det er i den anaerobe fortank, at spildevandet blandes med returslam, altså det
aktive slam som føres tilbage fra efterklaringstankene (nr. 8).
I beluftningstanken (7) udsættes blandingen af spildevand og aktivt slam for skiftevist anoxiske og
aerobe forhold, hvilket faciliterer kvælstoffjernelsen og nedbrydning af organisk stof.
Fra beluftningstanken ledes spildevandet til efterklaringstanken (7), hvis funktion er at facilitere
sedimentationen af det aktive slam, så det ikke ledes med det rensede spildevand til recipienten.
Ved at sikre en tilpas lang opholdstid i tanken vil slammet bundfælde. Mens slammet bundfælder, vil
det rensede spildevand passere en overløbskant ved tankperiferien. Skraberbroen, som er forsynet
med både bund- og overfladeskraber leder det bundfældede slam til en slamgrube i midten af tanken,
hvorfra det ledes til returslampumpestationen.
I returslampumpestationen (15) opdeles det sedimenterede slam i tre strømme; en strøm med returslam, der pumpes tilbage til den anaerobe fortank, en strøm med returslam, der pumpes til hydrolysetanken og en strøm med overskudsslam, der forafvandes og pumpes ind på rådnetanken for produktion af biogas.
Fra returslampumpestationen pumpes overskudsslammet videre til en forafvander (16), der afvander
slammet til ca. 6 % TS inden det skal udrådnes på anlæggets rådnetank. Forud for det, samles alle de
slamfraktioner (primærslam, overskudsslam og fedt fra fedtfanget), der skal pumpes ind på rådnetanken i en buffertank (17), hvilket muliggør styring af de indpumpede mængden.
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I rådnetanken (18) som slammet pumpes ind på, nedbrydes det organiske stof under anaerobe forhold, hvorved der udvikles biogas som følge af de mikrobiologiske processer i slammet og samtidig
reduceres slammængden. Rådnetanken forventes at blive drevet mesofilt (dvs. ved 38-42°C). Fra
tanken udtages den producerede biogas i toppen. Herfra ledes det til et gaslager (19), hvori det
opbevares midlertidig indtil det skal forbrændes i en gasgenerator (21) eller i en gaskedel (20). Det
forventes at blive en gasmotor, der forbrænder gassen under produktion af el og varme, mens en
gaskedel kan blive installeret, som en ekstrakapacitet til situationer, hvor der eks. udføres service på
gasgeneratoren. Den producerede el forventes solgt, mens varmen vil blive anvendt til opvarmning af
rådnetanken og driftsbygninger.
Efter behandling i rådnetanken pumpes biomasse ud i en buffertank (24), hvorfra det ledes til en
slufafvander (25), der opkoncentrerer slammet til ca. 24 % tørstof, inden det transporteres til en
slamcontainer, hvor det opbevares inden afhentning med lastbil.
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Belastning af renseanlægget og producerede slammængder
Renseanlægget dimensioneres til en belastning på 90.000 PE (Person Enheder) og forventes at blive
belastet med ca. 76.200 PE, hvilket svarer til den nuværende belastning af de eksisterende renseanlæg, der sammenlægges:
År

Sønderborg

Gråsten

Broager

Himmark

SUM PE

2015

44.442

23.642

4.723

14.330

84.753

2016

38.891

21.955

5.756

9.422

83.271

2017

31.775

19.274

5.852

11.553

67.230

2018

36.973

18.192

7.429

10.826

74.847

2019

40.736

17.930

6.054

10.882

75.602

Gennemsnit

38.600

20.300

6.000

11.300

76.200

Tabel 5-1 - Stofmæssig belastning (gennemsnit) på renseanlæg under Sønderborg Spildevand. PE-belastningen
opgjort på basis af, at 1 PE = 130 g COD.

I forhold til slamproduktionen vil der ved en belastning på 90.000 PE produceres ca. 6.750 kg SS/d,
der vil blive tilført rådnetankene.

Indretning
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I figur 5-1 ses en skitse over en mulig indretning af de respektive tanke og bygværker på renseanlægget. Indretningen er ikke fastlagt, og der kan byttes rundt og ændres på både placeringer, antal og
størrelser af anlægskomponenter. Skitsen skal alene bruges som en pejling på, hvor meget areal komponenter mv. optager.

Figur 5-1 – skøn på anlægslayout af renseanlægget.
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Centralt på renseanlægget er maskinbygningen indeholdende slamafvanding, rum til containere,
riste, blæsere, tavler til styring og et rum til gasmotor og kedel. Det forventes, at primærslam udtages via traditionelle primærtanke, der overdækkes for at minimere emission af lugtstoffer til omgivelserne.
Ud fra belastningen nævnt i afsnit 5.1.1 er det beregnet, at anlægget har brug for i alt ca. 16.200 m3
procesvolumen, hvilket kan være fordelt på f.eks. 3 procestanke á 5.400 m 3. På figur 5.1 er disse vist
med en diameter på 35 meter.
Efterklaringstankene er dimensioneret for at kunne sikre en effektiv separation af aktivt slam fra
spildevandet, selv i perioder hvor det regner meget. Tankene er i figur 5.1 vist som 5 enheder, der
hver har en diameter på 28,5 meter.
Rådnetanken forventes at få et samlet volumen på ca. 3.200 m 3, hvilket er bestemt ud fra hensyntagen til slammets opholdstid. Rådnetanken er i figur 5.1 vist med en diameter på ca. 18 meter og en
højde på ca. 20-22 meter.

5.2

Beskrivelse og dimensionering af transportanlægget.

Transportanlægget, hvis funktion er et transportere spildevandet fra de respektive oplande og frem
til renseanlægget, kan overordnet opdeles i 6 hovedstrækninger:
·
·
·
·
·
·

Himmark – Guderup (T02.01)
Guderup – Kær (T02.02)
Gråsten – Broager (T02.03)
Broager – Dybbøl (T02.04)
Dybbøl – Vestermark (T02.05)
Vestermark – Als Sund (T02.06)

Nummerangivelsen i parentesen efter hver delstrækning angiver tegningsnummeret. Tegningerne er
vedlagt rapporten som Bilag 1.1-1.6. I det følgende gennemgås transportanlæggenes tracé, belastning
og design i relation til pumpestationer, bassiner o. lign. Transportanlægget er generelt designet til at
have en høj transporthastighed med henblik på at sikre ledningernes selvrensningsevne.
På land vil anlægsarbejderne udføres med gravemaskine og nogle steder styret boring, mens det ved
krydsning af Augustenborg Fjord udføres vha. hovedsaligt spuling og i mindre omfang gravning fra et
gravefartøj, mens krydsningen ved Rinkenæs Bugt alene udføres vha. gravning fra et gravefartøj.
Udførelsesmetoderne er meget afhængige af de lokale jordbundsforhold, hvorfor denne rapport belyser begge metoder.
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På de strækninger, hvor transportanlægget krydser marinære områder, vil ledningerne etableres som
dobbeltstrengede og desuden blive placeret i en meters dybde under havbunden. begge forhold af
hensyn til driftssikkerheden. Derudover vil der ifm. med transportanlægget også være hydrauliske
udligningsbassiner, svarende til 24 timers sommertørvejsflow.
Af aktiviteter i driftsfasen vil der forekomme dosering af kemikalier til de forskellige ledningsstræk
med henblik på at forhindre dannelse af svovlbrinte, som ud over at kunne forårsage lugtgener også
er korrosivt og kan forringe arbejdssikkerheden pga. sin toksiske effekt ved indånding. Det forventes,
at der vil være behov for kemikaliedosering ved Himmark og Gråsten.
Planlægning og dimensionering af svovlbrintebekæmpende foranstaltninger, udføres først efter idriftsættelsen, da der kan være store afvigelser i praksis ift. teori.
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Fastsættelse af det hydrauliske dimensioneringsgrundlag
I forbindelse med fastsættelsen det hydrauliske dimensioneringsgrundlag, tages der udgangspunkt i
følgende:
1) Den hydrauliske belastning på renseanlæggene. (Udløbsflow på døgnbasis 2015-2019)
2) Forventet forøgelse af stofbelastningen i plansituationen (2021) i henhold til fremsendte
OPUS-data (spildevandsplan) samt Sønderborg kommunes forventninger til oplandsudviklingen.
3) Sammenhængende data for udløbsflow og nedbør ved Damgade pumpestation (5370) – Sønderborg
4) Separeringsplanlægningen.
5) Ingen forringelse af eksisterende overløbsbygværker.
På baggrund af sammenhængende flow og nedbørsdata, opstilles det hydrauliske dimensioneringsgrundlag for bestemmelse af de nødvendige pumpeydelser, ifm. nedlæggelse af forsyningens renseanlæg ved Himmark, Gråsten og Broager.
Det er besluttet, at der til alle store transportanlæg etableres nød/sparebassiner på 24 timers sommertørvejrsflow. Dette skal ses i forlængelse af forsyningens igangværende indsats på separering,
som i plan kraftigt reducerer både vandmængderne til renseanlægget og dermed overløbshyppigheden fra fælleskloakerede oplande.
Separeringstakten indgår som en vigtig parameter i den endelige fastlæggelse af udledningstilladelsen, herunder fastsættelse af krav til bassinanlæg og dimensionering af pumpeydelse og transportanlæg. Transportanlæg må hverken være for store eller for små. Ved overkapacitet vil der blive
lange opholdstider for spildevandet under tørvejr, hvilket medfører høje koncentration af svovlbrinte og øget drift af transportanlægget. Ved underkapacitet risikeres, at udledningstilladelsens
vilkår om aflastninger af spildevand til vandmiljøet ikke kan overholdes.
Af hensyn til vandmiljøet og forsyningssikkerheden, etableres der bassiner ved de fremtidige transportpumpestationer. Fastsættelsen på 24 timers opholdstid i bassinerne, medfører at langt hovedparten af alle havari og planlagt serviceringer, er muligt uden behov for aflastninger til recipienterne. Havari på anlæg i marinære arealer, kan ikke forventes udbedret indenfor 24 timer. For at
optimere forsyningssikkerheden, etableres der et dobbeltstrenget system, hvor kun en af ledningerne i drift kan håndtere en døgnstørvejsmængde, mens den beskadigede ledning udbedres.

Separeringsforudsætningen og overløb.
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Sønderborg Forsyning har igangsat en intensiv plan for at reducere påvirkningen fra regnvand, som
et led i centraliseringsplanerne. Denne indsats er et afgørende element for den fremtidige hydrauliske belastning. I Tabel 5-2 er vist forsyningens separeringsplaner frem mod 2026, henholdsvis 2038.
Tidspunktet 2026 er valgt, da det nye centralrenseanlæg forventes at kunne idriftsættes på dette
tidspunkt. Forsyningens langsigtede separeringsplaner dækker perioden frem til 2038.
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Område

Opus status 2020

Plan 2026

Plan 2038

Red. ha

Red. ha

Red. ha

Nordborg

29,15

18,04

0,00

Langesø

2,48

0,00

0,00

Svenstrup/Himmark

0,58

0,00

0,00

Guderup

12,75

0,00

0,00

Augustenborg

15,20

0,00

0,00

Sønderborg

57,63

41,96

32,19

V. Sottrup

14,28

0,00

0,00

8,55

0,00

0,00

Blans
Nybøl

9,92

0,00

0,00

Broager

18,43

0,00

0,00

Gråsten

8,24

0,00

0,00

Rinkenæs/Vårhøj

10,06

0,00

0,00

Sum ha

187,27

60,00

32,19

100

32

17

Rest bef. areal i %

Tabel 5-2 - Forsyningens separeringsplaner ved angivelse af reduceret ha fælleskloakopland.

Den planlagte rækkefølge af separeringen, er nøje udvalgt ift. konceptet ”mest miljø for pengene”,
samt for at forberede den planlagte separering.
Fællesvand fra Nordborg samles ved pumpestationen ved Rugløkke, inden det i status pumpes ind til
Himmark Renseanlæg. Pumpestationen kan håndtere 44 l/s. Den tilledte mængde fra Nordborg kan
håndteres i det planlagte transportanlæg fra Himmark, hvorfor det ikke sker en forringelse i overløb
fra oplandet til Himmark. I perioden 2026 – 2038 vil der i planen fortsat være brug for de eksisterende overløb i Nordborg, som løbende reduceres ifm. separeringen i perioden. Dette har ingen negativ indflydelse på det planlagte transportanlæg.

Miljørapport_Centralrenseanlæg_Sønderborg_rev6.docx

Ved Sønderborg samles alle fælleskloakerede oplande, ved de 2 hovedpumpestationer, P320 og
pumpestationen ved det gamle renseanlæg inde i byen. Stationerne kan flytte henholdsvis 320 l/s
og 375 l/s.

Figur 5-2 – De 2 hovedpumpestationer i Sønderborg.
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P320 opgraderes, så vandmængden i plan kan flyttet op til Vestermark med samme kapacitet som i
status.
Det nye transportanlæg ved kær, opsamler vandmængden fra transportanlægget fra det gamle renseanlæg. Det nye transportanlæg etableres således, at alt vand fra gamle renseanlæg, også kan
håndteres i det nye transportanlæg.
Med ovenstående forudsætninger sikres det, at der ikke vil ske en eneste forringelse af de eksisterende overløb, når det nye centralrenseanlæg idriftsættes i år 2026. Til gengæld kan der i takt med
separeringen nedlægges og reduceres overløb af fællesvand til lokale recipienter i hele kommunen.
Reduktionen skønnes at udgøre ca. 70% allerede i år 2026.
Ved alle nye transportanlæg, installeres der et nødoverløb til de eksisterende udløbsbygværker. Årsagen til dette er, at i tilfælde af omfattende nedbrud, vil overløbsvandet styres mod den gamle
recipient, i stedet for at medføre skader på natur, ejendomme og opstuvning af spildevand på terræn. Det skal bemærkes, at der derfor alene er tale om nødoverløb i eksisterende udløbsledninger.
Med afsæt i Tabel 5-2 beregnes den reducerede hydrauliske belastning som følger, jf Tabel 5-3.
2026

2038

PE

76.300

90.000

Nuværende hydraulisk belastning uden overfladevand

m³/år

5.986.000

5.986.000

Overfladevand – reduktion i forhold til nuværende

%

68

82

m³/år

562.000

290.000

6.549.000

6.276.000

Stofmæssig belastning

Overfladevand tilført
Forventet hydraulisk belastning
Vandmængde fra 13.700 PE i år 20381

m³/år

Forventet hydraulisk belastning, afrundet

m³/år

753.000
6.549.000

7.029.000

Tabel 5-3 Forventet hydraulisk belastning i 2026, henholdsvis 2038. Note 1:Beregnet som 110 liter/PE*d samt
et tillæg på 25 % fra indsivning.
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Resultatet af den intensive separeringsplan er en reduktion i spildevandsmængden fra 8,1 mio.
m3/år (2015-2019) til ca. 6,5-7,0 mio. m3/år i 2026 – en reduktion på 1,0-1,5 mio. m3/år. Ved anlæggets fulde belastning på 90.000 PE forventes belastningen på renseanlægget at være 7,0 mio.
m3/år.
Der er i estimatet ikke taget højde for, at husholdningsvandforbruget stadig er faldende. Dette er et
resultat af teknologisk udvikling, hvor vaskemaskiner og opvaskemaskiner løbende bliver optimeret
og mere effektive. Ligeledes anvendes vandbesparende toiletter, brusere og vandhaner. Disse forhold vil ydermere trække den hydrauliske belastning af renseanlæggene i nedadgående retning. Endelig vil en udvikling i nedbørsmængden også have indflydelse på spildevandsmængden.
For så vidt angår max tilløb, er denne baseret på eksisterende pumpekapaciteter fra de stationer,
der pumper direkte ind på renseanlægget i 24 timers konstant drift. I takt med fortsatte kloaksepareringer vil døgnbelastning blive reduceret
Den maksimale pumpekapacitet er ca. 1.130 l/s, hvilket samtidig vil være den dimensionsgivende
kapacitet. Dette hydrauliske flow forekommer kun ved nedtømning af bassinanlæg under og efter en
større regnhændelse. Denne situation vil reduceres i takt med fuld separering af eksisterende hovedoplande.
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Det nye Sønderborg Renseanlæg og udløbsledningen dimensioneres til en maksimal hydraulisk belastning på 1.130 l/s, svarende til den vandmængde, som DHI har gennemført spredningsberegningerne for.

5.3

Transportanlæg Himmark - Guderup

Det første transportanlæg er ca. 6 km langt og starter umiddelbart nord for Himmark og løber mod
sydøst udenom Svenstrup, for derefter at dreje mod sydvest for at følge Nordborgvej mod Guderup.
Den nordligste del af tracéet er tryksat, mens spildevandet kan gravitere på den sidste strækning
frem mod den planlagte pumpestation ved Guderup. Nedenfor fremgår en oversigt over tracéet, her
anbefales det at følge tegning T02.01 (bilag 1.1) gennem dette afsnit.

Figur 5-3 - Oversigt transportanlæg Himmark - Guderup.

Dimensionering og belastning - Himmark
Når vi ser på tilløbet til Himmark Renseanlæg, er det hovedsaligt tale om tilløb fra pumpestationer i
oplandsbyerne. Her er der i hovedtræk tale om tilløb fra transportanlæg fra Nordborg (Rugløkke),
Guderup, Havnbjerg og Svenstrup.
Som det fremgår af Tabel 5-2, er det planlagt at separatkloakere alle fælleskloakerede oplande til
Himmark Renseanlæg på nær oplande i Nordborg by, som alle ledes via pumpestationen ved Rugløkke. Pumpestationen er oplyst til at leverer 44 l/s.
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Vandet fra Guderup pumpes i dag ind til Himmark, men grundet sin geografiske placering, pumpes
vandet fremadrettet i stedet fra Himmark til Guderup, hvorfra vandet i planen skal pumpes videre
på tværs af Augustenborg Fjord. Denne del beskrives i afsnit 5.4
Der er ikke logget data fra pumpestationerne til Himmark, dog viser data i 2010 at ca. 25% af vandet
der kommer til Himmark Renseanlæg, kommer fra Guderup (ca. 400.000 m3 af 1.600.000 m3). dette
stemmer overens med fordelingen af PE-belastningen som også viser en fordeling på ca. 25%.
Det er på baggrund af ovenstående besluttet at dimensionere transportanlægget fra Himmark på
baggrund af 75% af indløbsflowet. Dette verificeres i detailprojekteringen.
Himmark er i status belastet med 11.300 PE, hertil tillægges 20 % for fremtidige udviklingsplaner og
3.200 PE fra det allerede planlagte Nordals Ferieresort, transportanlægget fra Himmark dimensioneres derfor for 16.800 PE, hvoraf 3.400 PE først tilsluttes i planen, ved Guderup.
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På baggrund af ovenstående, er det vores anbefaling at dimensionere anlægget ved Himmark til at
kunne håndtere 75 l/s. Denne beslutning er taget, selvom der er lange udsigter for separering i
Nordborg. Her skal det bemærkes at alt fællesvand fra Nordborg er droslet i pumpestationen ved
Rugløkke. Der henvises ligeledes til bilag 3 ”Dimensioneringsforslag af transportanlæg”.

Figur 5-4 - udløbsdata fra Himmark Renseanlæg.

Som det fremgår af ovenstående Figur 5-4, er belastningen på renseanlægget i Himmark meget varierende hen over året. Dette skyldes bl.a. en høj indsivning, der medfører øget belastning i vinterhalvåret. Bemærk at den grønne stiplede linje afspejler hvor stor den fremtidige pumpekapacitet er
i døgnet. De samlede resultater af dimensioneringen er samlet under afsnit 5.8.3

Pumpestation og bassinanlæg – Himmark
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Pumpestationen kan placeres i den lave ende mod nord, indenfor det eksisterende areal til renseanlægget. Arealet indenfor hegnet er meget skrående og falder 10 m fra syd mod nord. Indløbskoter
mv. til renseanlægget er ukendt, og skal verificeres før bassinanlæg og pumpestation kan projekteres. Da udsigten til separering fra Nordborg er lang, etableres et nyt og selvrensende bassinanlæg
med et minimum af drift. Grundet de store terrænforhold, forventes det at en del af bassinet kan
etableres over jorden, hvilket mindsker sandsynligheden for ekstra omkostninger ifm. evt høj grundvandsstand. Det er oplyst at Danfoss er interesseret i de eksisterende tanke mod nordøst til forsinkelse af internt regnvand.
Pumpestationen der er planlagt etableret, er en tørtopstillet pumpestation, med positivt tilløb.
Pumpestationen udstyres med 2 pumper og dermed 100 % reserve. Der er afsat økonomi til simpel
bygning over stationen indeholdt SRO og vask, svarende til stationen ved Guderup. Der er ligeledes
afsat økonomi til nedrivning og bortskaffelse af den eksisterende del af renseanlægget. Interimsperioden forventes ikke at have stor indflydelse på hverken den midlertidige drift eller etableringsomkostninger.

Tracé og ledningsanlæg – Himmark - Guderup
Langs strækningen forventes hovedparten af tracéet at kunne etableres i markareal. Det er i planen
dog muligt at placerer sig langs cykelstien, hvorved unødige gravedybder, lodsejer aftaler og erstatninger undgås. Der er 3 steder langs tracéet hvor krydsende vandløb skal lokaliseres og indmåles. Da
længdeprofilet er ukompliceret, er der ikke undersøgt yderligere på dette stræk.
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5.4

Transportanlæg Guderup - Kær

Projektplanens næste strækning krydser Augustenborg Fjord. Her skal vandet fra Himmark pumpestation samt tilløb fra Guderup og Stevning transporteres på tværs af Fjorden. Nedenfor fremgår en
oversigt over tracéet, her anbefales det at følge tegning T02.02 gennem dette afsnit (bilag 1.2)

Figur 5-5 - Oversigt transportanlæg Guderup - Kær

Dimensionering og belastning - Guderup
Til bestemmelse af belastningen fra Guderup, ville det være fordelagtigt at kende døgnflowet fra
den eksisterende pumpestation. Denne er ukendt, og må derfor skønnes på baggrund af PE fordelingen, som er udredt under afsnit 5.3.1. Det er vigtigt at revurdere belastningen på baggrund af den
nye opsatte logger når anlægget detailprojekteres.
Det er oplyst at den eksisterende pumpestation under normale omstændigheder leverer 32 l/s, men
kan under kraftige regnhændelser starte begge pumper og leverer op til 50 l/s. Ved anlægget er der
idag 2 bassiner, et nyere betonbassin på 700 m3 og et jordbassin på 2.900 m3. Det er oplyst at de
begge er i brug, dog er det sjældent at jordbassinet er i brug. Oplandet til Guderup, er separatkloakeret inden idrifttagelse af det nye anlæg. Der er med lidt ekstra sikkerhed afsat 40 l/s fra oplandet. Derved er det planlagt at der samlet inkl. Himmark skal kunne transporteres 110-115 l/s på
tværs af Augustenborg Fjord.

Pumpestation og bassinanlæg – Guderup
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I Guderup, er der i status et nyere anlæg med både beton- og Jordbassin. Det er vurderet at betonbassinet kan genbruges i plan, til at håndtere spildevandsmængderne fra oplandende til Guderup.
Den nyere pumpestation kan derimod ikke genanvendes grundet både interrimsforhold og intern
pladsmangel.
Det er valgt at gå ind med et parallelt 2-strenget system, med 100 % reserve. Hertil indsættes en
ekstra flange mellem anlæggene, for at øge kombinationsmulighederne. Anlægget er derfor udlagt
til 2x2 pumper, hver med en ydelse på 55 l/s.
I tilfælde af driftstop på en af ledningerne, kan den resterende ledning fortsat transporterer 1,5 x
middelflowet. Bassinanlæggene kan ligeledes fortsat håndtere 24 timers sommertørverjsflow.
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Pumpestationen der er planlagt etableret, er en tørtopstillet pumpestation, med positivt tilløb. Der
er afsat økonomi til simpel bygning over stationen indeholdende SRO og vask, svarende til den eksisterende pumpestation. Der er ligeledes afsat økonomi til nedrivning og bortskaffelse af den eksisterende pumpestation. Interimsperioden forventes ikke at have stor indflydelse på hverken midlertidige drift eller etableringsomkostninger.
Det eksisterende jordbassin, kan tages ud af drift, når oplandende til Guderup er separeret. Herefter kan arealet udnyttes til f.eks. forsinkelsesbassin til regnvand.

Tracé og ledningsanlæg – Guderup - Kær
På Tegning T02.02 (bilag 1.2) fremgår ledningstracéet på ca.7,3 km, hvoraf 2,9 km er over søterritorie. Der etableres et 2-strenget system (2 x Ø315mm PE-ledning), hvilket sker med henblik på at
give øget forsyningssikkerhed. De to ledninger lægges hver ud for et flow på 55 l/s og ved et driftstop på én ledning vil den anden være i stand til at transportere 1,5 x middelflowet. Anlægsperioden vil være 4-6 måneder.
Tracéet er kompliceret, og har et lokalt toppunkt, som overstiger oppumpningspunktet i st. 0. Der
er tale om strækket fra ca. st. 6000-7000. Denne strækning vil i hvile opleve permanent undertryk.
Ledningsstrækket er kontrolleret i KY-pipe, som viser et behov for vakuumbryder (indtag til luft) i
st. 5.950, for at undgå kollaps (placeres ved vej da det er et driftspunkt). Den indtagne luft skal ud
af ledningen igen, hvorved der skal placeres en udluftningsventil nedstrøms, da det ikke er muligt at
transporterer luften hele vejen ned til dybdepunkter i Augustenborg Fjord. Det skal ligeledes bemærkes, at havledninger ikke må luftfyldes, da det medfører opdrift på ledningen.
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Der vil være behov for en dobbelt bestykket 1,5-2 m3 hydrofor, med et fortryk på 0,5 mVs, for at
absorberer trykstød under start/stop. Nedenfor fremgår resultatet af trykstødsberegningen.

Figur 5-6 - Trykstødsberegning – Anlæg Guderup – Kær

For at undgå sedimentering i dybdepunktet, samt renholdelse af ledningsstrækket, er det valgt at
gå ind med en høj hastighed på 1,05 m/s under normal drift (der er behov for 1,02 m/s for at opretholde en selvrensning). Ligeledes er det vigtigt jævnligt at udskifte alt vandet fra dybdepunktet og
op til afleveringen, da sedimenter vil søge mod bunden under hvile. Det anbefales derfor at der
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dagligt udskiftes 150 m3 vand i en pumpning for hver ledning, for at sikre at sedimenterne løftes
med op til afleveringsbrønden. Dette svarer til en konstant pumpning på minimum 45 minutter dagligt.
Ledningsstrækket føres på land hovedsaligt på tværs af markarealer, og krydser kun enkelte udfordringer som kræver øget fokus og tilladelser. Her kan nævnes vandløb, beskyttet sten og jorddiger,
strandbeskyttelse og skovbyggelinje. Udførelsesmetoden skal forventes hovedsaligt at foregå ved
gravning, dog vil der på lokale steder skulle forventes behov for styret boring.
Udførelsesmetoden på ledningsstrækket på tværs af Augustenborg Fjord, i toplag bestående af
bløde gytjelag underlagt sand tilsvarende Als Sund, etableres hovedsaligt ved nedspuling, men der
kan komme behov for mekanisk gravearm, hvis jordbunden er meget leret/klistret. Dybdeforholdende overstiger ikke mere end 9 m. Den miljømæssige vurdering af anlægsarbejderne, tager udgangspunkt i begge udførelsesmetoder.

5.5

Transportanlæg Gråsten - Broager

Den næste strækning er fra Gråsten Renseanlæg til Broager Renseanlæg, på tværs af Rinkenæs
bugt. Denne strækning er derfor den første del på det vestlige anlæg mod Sønderborg. Nedenfor
fremgår en oversigt over tracéet, her anbefales det at følge tegning T02.03 (bilaf 1.3) gennem dette
afsnit.

Figur 5-7 - Oversigt transportanlæg Gråsten - Broager

Dimensionering og belastning - Gråsten
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Tilløbet til Gråsten Renseanlæg er i status meget afbalanceret, og den forventede indsivning er vurderet til under 50 %. I modsætning til anlæggene mod øst, graviterer hovedparten at oplandende
direkte ind til anlægget, hvilket gør at der kan være store udsving i tilløbsflowet. Det skal bemærkes at der opstrøms renseanlægget er overløbsbygværker, som udligner de kraftige regnhændelser.
Tilløbsledningen til renseanlægget er en ø600 mm, som derved kan anses for den begrænsende kapacitet.
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Figur 5-8 - udløbsdata fra Gråsten Renseanlæg.

Som det fremgår af ovenstående Figur 5-8, er belastningen på renseanlægget i Gråsten meget jævn,
med undtagelse af vinterperioderne, med bl.a. sneafsmeltning. Bemærk at den grønne stiplede
linje afspejler hvor stor pumpekapacitet er i døgnet. De samlede resultater af dimensioneringen er
samlet afsnit 5.8.3
En del af Gråsten er fortsat fælleskloakeret, men som det fremgår af figur 3.2, er det planlagt at
separatkloakerer alle fælleskloakerede oplande til Gråsten Renseanlæg inden idrifttagelse af det
nye transportanlæg.
På baggrund af ovenstående er det vores anbefaling at dimensionere transportanlægget til at kunne
håndtere 80 l/s, svarende til at oplandet er separeret. Der henvises ligeledes til bilag 3, hvor udredningen af resultatet fremgår.

Pumpestation og bassinanlæg – Gråsten
Jordbundsforholdene ved Gråsten Renseanlæg er kendte for at være dårlige. Der skal derfor forventes øgede udgifter til fundering af både pumpestation og bassinanlæg. Det skal i forlængelse af en
geoteknisk vurdering evalueres på, om bassinanlægget med fordel kan flyttes længere op mod Rinkenæs. I denne plan er der afsat økonomi ifm. en udflytning af bassinet.
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Det er valgt at gå ind med et parallelt 2-strenget system, med 100 % reserve. Hertil indsættes en
ekstra flange mellem anlæggene, for at øge kombinationsmulighederne. Anlægget er derfor udlagt
til 2x2 pumper, hver med en ydelse på 40-45 l/s.
I tilfælde af driftstop på en af ledningerne, kan den resterende ledning fortsat transporterer knap
1,5 x sommertørvejrsflow. Bassinanlæggene kan ligeledes fortsat håndterer 24 timer tørverjsflow.
Pumpestationen der er planlagt etableret, er en tørtopstillet pumpestation, med positivt tilløb. Der
er afsat økonomi til simpel bygning over stationen indeholdende SRO og vask, svarende til den eksisterende pumpestation ved Guderup. Der er ligeledes afsat økonomi til nedrivning og bortskaffelse
af den eksisterende Renseanlæg.
Interimsperioden er derimod mere udfordrende. Det er ikke muligt at etablere bassinet indenfor
hegnet, før dele af renseanlægget er nedlagt. Dette taler også for, at bassinet flyttes ud og op i
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nærheden af Rinkenæs. Alternativt vil der være behov for at få en midlertidig tilladelse for drift
uden udligningsbassin.

Tracé og ledningsanlæg – Gråsten - Broager
På Tegning T02.03 (bilag 1.3) fremgår ledningstracéet på ca. 5,8 km. strækningen planlægges på
samme vis som krydsning af Augustenborg Fjord, med påtænkt tostrenget ledningssystem af 2 x
Ø250 mm PE-ledninger, med henblik på at øge forsyningssikkerheden. Afstanden på søterritorie udgør 4,9 af de 5,8 km. Da strækningen er en krydsning igennem natura 2000 område, samt at der skal
højde for bl.a. marsvins kælveperiode, reduceres anlægsperioden til 6-8 måneder, ved at opgradere
mandskabet i udførelsesperioden.
Det er ønsket at ledningsstrækket udføres som et parallelt 2-strænget system, for at imødegå en
øget reparationstid på havledninger.
Tracéet er lettere kompliceret, men forholder sig nogenlunde tilsvarende fjordkrydsningen ved Augustenborg Fjord.
Ledningsstrækket er kontrolleret i KY-pipe. Det efterviser et behov for en specialdesignet hydrofor
på 1,5 m3, grundet den lave geometriske løftehøjde (undgå kompressor). Ligeledes anbefales det at
indsætte en udluftning lige efter pumpestationen, for at undgå at luftlommer i starten af anlægget
skal føres hele vejen ud til st. 3.000.
For at undgå sedimentering i dybdepunktet, samt renholdelse af ledningsstrækket, er det valgt at
gå ind med en høj hastighed på 1,05 m/s under normal drift (der er behov for 1,00 m/s for at opretholde en selvrensning). Ligeledes er det vigtigt jævnligt at udskifte alt vandet fra dybdepunktet og
op til afleveringen (st. 3.000- 5.800), da sedimenter vil søge mod bunden under hvile. Det anbefales
derfor at der dagligt udskiftes 110 m3 vand i en pumpning for hver ledning, for at sikre at sedimenterne løftes med op til afleveringsbrønden. Dette svarer til en konstant pumpning på minimum 45
min. dagligt.
85 % af ledningsstrækket føres på tværs af Rinkenæs Bugt. Det er oplyst af et dykkerinspektionsfirma, at havbunden ved udløbsledningen til Gråsten Renseanlæg i overvejende grad består af moræneler og sten. Dertil skal der i mindre omfang forventes strækninger med dyndbund. Dybdeforholdende overstiger ikke mere end 9 m. strækket graves med hydraulisk gravemaskine på et gravefartøj.
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De resterende 15 % at ledningsstrækket føres langs kystlinjen i det udnyttede landbrugsareal. Strækket forventes gravet, mens krydsningen af Engområdet skal forventes boret. Ud for det eksisterende
Gråsten Renseanlæg, krydser ledningen en marinær naturtype (1110 – Sandbanke og 1160 - bugt) se
Figur 12-22.
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5.6

Transportanlæg Broager - Dybbøl

Den næste strækning er fra Broager Renseanlæg til oppumpningsbrønd ved Dybbøl. Denne strækning
er den anden del på det vestlige anlæg mod Sønderborg. Nedenfor fremgår en oversigt over tracéet,
her anbefales det at følge tegning T02.04 (Bilag 1.4) gennem dette afsnit.

Figur 5-9 - Oversigt transportanlæg Broager - Dybbøl

Dimensionering og belastning - Broager
Tilløbet til Broager Renseanlæg er i status meget nedbørsbetinget. Den forventede indsivning er
vurderet til under 50 %. På samme vis som Gråsten renseanlæg, graviterer hovedparten at oplandende direkte ind til anlægget, hvilket gør at der kan være store udsving i tilløbsflowet. Det skal bemærkes at der i mindre omfang opstrøms renseanlægget er flere overløbsbygværker, som udligner
de kraftigste regnhændelser. Her er der primært tale om droslingen ved Håndværkervej, Broager
samt pumpestationen ved Strandvej, Egernsund. Begge områder er separatkloakeret inden 2026.
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Der er 3 tilløbsledninger til renseanlægget på henholdsvis ø250, ø400, og ø700 mm. Det skal bemærkes at sidst omtalte dimension.

Figur 5-10 - Udløbsdata fra Broager Renseanlæg.
Som det fremgår af ovenstående Figur 5-10, er belastningen på renseanlægget i Broager meget
regnpåvirket. Anlægget er især hårdt belastet om vinteren med bl.a. sneafsmeltning. Bemærk at
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den grønne stiplede linje afspejler hvor stor pumpekapacitet er i døgnet. De samlede resultater af
dimensioneringen er samlet i afsnit 5.8.3. Der foreligger ikke retvisende data for perioden
16.09.2017-31.12.2018, hvorfor disse ikke indgår i dimensioneringsforudsætningerne.
En del Broager er fortsat fælleskloakeret, men hele oplandet er separeret inden år 2026.
På baggrund af ovenstående, er det vores anbefaling at dimensionere transportanlægget til at
kunne håndtere 140 l/s, svarende til 85 l/s fra Gråsten og 55 l/s fra Broager. Der henvises ligeledes
til bilag 3, hvor udredningen af resultatet fremgår.

Pumpestation og bassinanlæg – Broager
Pumpestationen kan placeres i den lave del, lige nord for det eksisterende jordbassin. Jordbundsforholdene er ikke kendte, men med udgangspunkt i det eksisterende anlæg, samt tørholdte jordbassin
i kote +1.5, forventes der ikke yderligere udgifter til fundering.
Pumpestationen der er planlagt anvendt, er en tørtopstillet pumpestation, med positivt tilløb. Pumpestationen udstyres med 2 pumper og dermed 100 % reserve. Der er afsat økonomi til simpel bygning over stationen indeholdende SRO og vask, svarende til stationen ved Guderup. Der er ligeledes
afsat økonomi til nedrivning og bortskaffelse af den eksisterende del af renseanlægget.
I tilfælde af driftstop, er der bassinanlæg svarende til 24 timer tørverjsflow, til at håndterer de tilkomne vandmængder. Det er ikke vurderet nødvendigt at etablerer en dobbeltledning, da hovedparten af reparationer på land oftest kan laves indenfor det første døgn. Hertil skal pumpestationen
levere helt op til 5,5-6 bar, hvorved rørtabet spiller en stor rolle.
Det skal bemærkes at pumpestationen nærmer sig et behov på 6 bar, hvilket er på kanten af hvad
pumpemarkedet kan levere idag. Dette skal derfor granskes yderligere i detailprojekteringen. Der
kan i yderste tilfælde være behov for serieforbundet pumper, til at leverer det fornødne tryk.
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Bassinanlægget er indtænkt på samme placering som det eksisterende jordbassin.
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Tracé og ledningsanlæg – Broager - Dybbøl
På Tegning T02.04 (bilag 1.4) fremgår ledningstracéet på ca. 8,2 km. Tracéet er kompliceret, og har
3 lokale dybde og toppunkter.
Anlægget er kontrolleret i KY-pipe, og det er forsøgt kun at have en pumpestation til at leverer vandet fra Broager til Dybbøl.
Der er vurderet på 2 systemer. Et i en ø500 mm ledning som leverer 0,92 m/s, og et i en ø450 mm
ledning som leverer en selvrensende hastighed på 1,10 m/s.
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Figur 5-11 - Q/H-diagram – Pumpestation Broager
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Som det fremgår af ovenstående Figur 5-11, vil der ved 140 l/s være behov for en trykhøjde på knap
70 mVs, hvis der skal opretholdes en selvrensende effekt i en ø450 mm ledning. Det anbefales derfor at gå på kompromis, og accepterer en lavere hastighed. Dette gøres for at undgå enten en ekstra pumpestation på strækningen, eller et modtryk som uden tvivl vi kræve øget driftsomkostninger.
Ved ledningstraceets st. 5.800 samles i dag transportsystemerne fra Vemmingbund og Nybøl. Herfra
trykker de sammen vandet op til st. 7.200, hvor Dybbøl tilstøder. I status graviterer anlæggene herfra på tværs af motorvejen og ned mod Als Sund. Det er i denne plan valgt at forlænge den den eksisterende trykledning, således de sammen med den nye trykledning fra Broager leverer vandet op
til oppumpningsbrønden i st. 8.200. Dette kræver yderligere en ledning (ø355 mm) på 900 m. ligeledes skal pumperne udskiftes i de 3 pumpestationer (Vemmingbund, Nybøl og Dybbøl), således de leverer ca. 1 bar mere end de eksisterende. Det er forudsat at de nye pumper kan installeres i de eksisterende pumpestationer. Det skal bemærkes at de eksisterende anlæg er ukendte, og skønnet på
baggrund af ledningsdatabasens ledningsdimensioner. Der kan på baggrund af de eksisterende anlægs fysiske tilstand, samt nødvendige tiltag for at undgå trykstød, forekomme en ekstra udgift. Det
anbefales at der udføres trykstødsberegninger på de eksisterende anlæg i forbindelse med detailprojektering.
Ledningsstrækket berører et område, hvor der er stor fokus på både natur og forhistorie. Der er
derfor etableret kontakt til Museum Sønderjylland. På strækkes berøres ikke mindre end 10 beskyt-
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tede jorddiger, samt krydsnings af et beskyttet vandløb. Fra st. 2.800 – 5.900 ligger vi indenfor fredningen (Dybbøl 07770.00). Det skal forventes, at der vil komme yderligere omkostninger langs det
valgte tracé. Det skal derfor vurderes om det totalt set ikke vil være økonomisk mere fordelagtigt
at placere ledningen langs den afskærende cykelsti i stedet for langs markarealerne, dette kan undersøges ved en forundersøgelse af museet.

5.7

Transportanlæg Dybbøl – Vestermark (Renseanlæg)

Den sidste delstrækning er fra toppunktet ved Dybbøl, til det nye Renseanlæg ved Vestermark. På
strækket krydses motorvej, jernbane og Als Sund. Nedenfor fremgår en oversigt over tracéet, her
anbefales det at følge tegning T02.05 (bilag 1.5) gennem dette afsnit.

Figur 5-12 - Oversigt transportanlæg Dybbøl - Vestermark

Dimensionering og belastning – Dybbøl m.fl.
Tilløbet til oppumpningsbrønden nordøst for Dybbøl, kommer fra hovedpumpestationen i Broager,
samt de opsamlede oplandspumpestationer i Dybbøl, Nybøl og Vemmingbund. Hertil pumpes de resterende oplande nord for Sønderborgmotorvejen ind på anlægget kort før Als Sund.
Der foreligger ikke data fra de eksisterende hovedpumpestationer, hvorved der foretages en opdeling af oplandene til Sønderborg Renseanlæg, fordelt på baggrund af en PE-belastning. Dette medfører store usikkerheder, og det anbefales kraftigt at logge på de omtalte pumpestationer, for at få et
mere realistisk profil af de eksisterende forhold.
Tilløbet er skønnet til følgende:
PE-fordeling

Tørvejrsflow middel

Middelfordeling

[%]

[m3/døgn]

[m3/år]

Dybbøl, Nybøl og Vemmingbund

8%

800

370.000

Vester Sottrup m.fl

7%

700

320.000

Fra P320

23%

2.300

1.060.000

Fra Gammel rens/Osbæk

62%

6.200

2.850.000

10.000

4.600.000
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Fordeling Sønderborg Renseanlæg

Samlet
Tabel 5-4 - Fordeling af Sønderborg Renseanlæg
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På baggrund af ovenstående, samt ledningsdimensioner er følgende flow opgjort:
Flow

Tilløb

[l/s]

P5 Pumpestation Broager

140

Dybbøl, Nybøl og Vemmingbund (sum ø355)

75

P6 Vester Sottrup m.fl (ø250 + gravitation)

60

Samlet ved Als Sund

275

Eksist. P320

320

Samlet gravitation (Nørre Havnegade)

595

Tabel 5-5 – Beregnet transportflow

Pumper, bassin, Tracé og ledningsanlæg – Dybbøl – Vestermark (Renseanlæg)
På Tegning T02.05 (bilag 1.5) fremgår ledningstracéet på ca. 3,8 km. Tracéet er meget kompliceret,
og består af en trykgravitationsledning på tværs af Als Sund, en indtrykningspumpestation, forlængelse af transportanlægget til eksisterende P320, samt gravitation frem til renseanlægget.
Strækningen på søterritoriet udføres ved styret boring af 2 x ø560m mm PE-ledninger. Strækket
over søterritoriet udgør 460 m af de 5,8 km, ledninger etableres med ca. 3 m mellemrum, da de
skal udføres af 2 omgange. Anlægsperioden på søterritorie forventes at udgøre mindre end 1 måned.
Fra toppunktet, st. 0 – 3.000 m anvendes en trykgravitationsledning, som udnytter den naturlige
højdeforskel. Der er ca. 20 m højdeforskel som gør at vi kan trykke spildevandet på tværs af Als
Sund. Ved trykgravitationsledninger er der 3 vigtige parametre, som altid bør opfyldes.
·
·
·

Selvrensende hastighed i ledningen.
Udluftningen af ledningen.
Sikre transport af sedimenter fra lokale dybdepunkter.
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I denne plan er det løst, ved at den første del af ledningen anlægges i en større dimension, end den
der skal trykkes under Als Sund. Dermed er der plads i ledningen til den fortrængte luft, som derved
kan returneres til start. Anlægger er kontrolleret ift. et Manningtal på 75, for at fremtidssikre løsningen, hvis ruheden stiger. Det giver os følgende profil.
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Figur 5-13 - trykprofil – trykgravitationsledningen over Als Sund.

For at løse problematikken med selvrensning og transport af sedimenter, er der indsat et bassin i st.
0 på 600 m3. Dette skyldes at ledningen har behov for et højt tilløb af spildevand i 15 min. inden
vandet har opbygget et så højt tryk, at ledningen bliver selvrensende (skal opnå en hastighed på
min 1,25 m/s). Efterfølgende skal hele volumen fra dybdepunktet til afleveringen skiftes, hvorved
behovet for bassinanlæg opstår. I detailprojekteringen kan der arbejdes på at reducerer dette, ved
at indarbejde samstyring med tilløbspumpestationerne (P5 m.fl.). Der er i denne plan indlagt en
ekstra ”død” ledning over Als Sund som vandfyldes Ledningen er omfattet af indeværende vurdering. I tilfælde af brud på den primære havledning, kan 2 ventiler ændre vandføringen over i reserveledningen. Denne sikkerhed koster ydeliger ca. 2 mio. Sønderborg Forsyning har i dag en eksisterende ledning, som potenielt kan erstatte den planlagte ekstra ledning. I tilfælde heraf udgår den
ekstra ledning fra projektet, hvilket ikke har nogen negativ indflydelse på hverken miljø eller natur.
Andet punkt er indtrykningspumpestationen, som placeres ved det eksisterende bassin ved Surlykke.
Pumpen håndterer det graviterende spildevand fra Ragebøl, samt pumpestationerne fra Vester Sottrup og Nordvesthavnsvej. Pumpestationen pumper vandet direkte ind i trykgravitationsledningen i
en ca. 200 m lang ø315mm ledning. Det eksisterende bassinanlæg bør overvejes genbrugt til udligningsbassin fra Ragebøl m.fl.
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Fra station 2.500 – 3.050 forlænges den eksisterende ø710mm trykledningen som løfter vandet fra
Nørre Havnegade ind på det eksisterende Renseanlæg. Fremover tilsluttes den oppumpningsbrønden
ved st. 3.050. Det kræver udskiftning af pumperne i P320, som fremover skal løfte yderligere ca. 2
bar. Det er oplyst at der er plads i det eksisterende pumpebygværk, samt at de eksisterende forhold
ikke ønskes ændret.
Fra station 3.050 til aflevering i st. 3.800, kan vandet fra hele den østlige del af forsyningsoplandet
graviterer ind til det nye renseanlæg.
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5.8

Transportanlæg Kær – Udløb Als Sund

Afsnittet omhandler den sidste delstrækning fra øst, til det nye Renseanlæg ved Vestermark og udløbsledning til Als Sund. Nedenfor fremgår en oversigt over tracéet, her anbefales det at følge tegning T02.06 (bilag 1.6) gennem dette afsnit.

Figur 5-14 - Oversigt transportanlæg Kær – Udløb Als Sund

Dimensionering og belastning – Østlige forsyningsopland.
Syd for kær samles alt vandet fra gammel rens (Damgade), P2 (Guderup), Pumpestationen i Osbæk
og et mindre graviterende opland fra kær. Nedenstående værdier skal verificeres inden projektering
af P3, da det er oplyst på et lavt vidensniveau.
Flow

Tilløb

[l/s]

P2 Guderup

115

Gammel Rens (Sønderborg)

375

Osbæk

50

Lokal gravitation

15

Sum ved samdrift

555

Tabel 5-6 - Beregnet tilløbsflow

Det skal forventes at alle 3 hovedpumpestationer vil køre på samme tid i vinterperioden, hvorved
transportanlægget fra kær (P3) skal kunne flytte 555 l/s ind på renseanlægget.
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Udløbsledningen fra det fremtidige renseanlæg, skal kunne håndtere det samlede indløbsflow på ca.
1.130 l/s.

Pumper, Tracé og ledningsanlæg – Dybbøl – Vestermark (Renseanlæg)
På Tegning T02.06 (bilag 1.6) fremgår ledningstracéet på ca. 3 km. Tracéet er ikke kompliceret, og
består af en gravitationsledning fra det nordlige kær til det sydlige kær. Her samles spildevandet
med den resterende del af det østlige spildevandsopland. Sammen løftes vandet op til renseanlægget ved Vestermark. Fra renseanlægget løber det rensede vand langs Vestermark(vejen) og ud i Als
Sund.
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Hvis vi tager det i nævnte rækkefølge, så er der fra st. 3.000 - 1.900 en gravitationsledning. Andet
stræk er fra st. 1.900 – 1.450, her løftes alt vandet fra øst op til renseanlægget i en ø1.000 mm ledning. Det er i denne plan valgt at gå ind med en ø 1.000mm ledning med en lavere hastighed på 0,9
m/s. Dette skyldes at pumpestationen skal håndtere en årlig vandmængde på ca. 3 mio. m 3. Pumpestationen der er planlagt anvendt, er en tørtopstillet pumpestation, med positivt tilløb. Pumpestationen udstyres med 2 pumper og dermed 100 % reserve. Der er afsat økonomi til simpel bygning over
stationen indeholdende SRO og vask, svarende til stationen ved Guderup. Der er afsat økonomi til
nedlæggelse af det eksisterende ledningsanlæg fra Vestermark til det nuværende renseanlæg og til
sumpvolumen svarende til 2 min. drift (70m3).
Den sidste del er strækket er udløbsledningen. Den er planlagt til gravitation, og leder vandet ud i
Als Sund til det dybeste punkt (ca. kote -14)
Udløbsledningen på søterritorie udføres som 200 m ø1000 mm SDR 17 ledning med beton ballastklodser, som sikre ledningen mod opdrift. Ledningen nedgraves med en jorddækning på minimum
1,0 m på land og minimum 0,5 m i havet. Alle samlinger udføres som minimum i rustfrit stål, der
korrosionssikres med zink anoder el. lign. Udløbsledningen udføres som vist på nedenstående principskitse. Arbejderne omkring udløbsledning og udløbsaggeret kræver en anlægsperiode på 3 måneder.
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Konstruktionen af udløbet med diffuser, der er etableret i kote -14 m. Rørledningens øvre del ligger
i kote -15 m. Omkring udløbet er der etableret dels et fast dæksel (ringarmering) med en diameter
på 5 m og deromkring yderligere ca. 1,5 m bred belægning af sten til beskyttelse mod erosion af
havbunden omkring rørledningen. Erosionsbeskyttelsen har en tykkelse på 0,50-0,75 m, den samlede
konstruktion er 8 m i diameter og toppen af diffuseraggreaget stikker 20 cm over havbunden. Koordinaterne for udløbspunktet er X: 548836 ; Y: 6087433 (EUREF89 zone 2)

Figur 5-15 – Tværsnit og plan af planlagt
diffuseraggregat i Als Sund
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Sammendrag på dimensionering, belastning og opholdstider
I ovenstående 6 delpunkter, er de individuelle delstrækninger gennemgået. For at give et bedre
overblik, er der nedenfor i Tabel 5-7 et sammendrag af de forslag og valg der er truffet til at dimensionere transportanlæggene.

Dimensionering, belastning og opholdstider
P umpe yde ls e

M æ ngde
T ø rv e jr

M ængde
T ø rv e jr
[ a k k um ule re t ]

Le dnings læ ngde

Le dnings
dime ns io n

H a s t ighe d

O pho lds t id
s træk

R e s ult e re nde
o pho lds tid

l/ s

m 3 / dø gn

m3 / dø gn

m

dy [ mm ]

m/ s

h

h

P 4 - G rå s t e n - B ro a ge r le dn. 1

42,5

1.035

1.035

5.900

250

1,11

5,2

15,4

P 4 - G rå s t e n - B ro a ge r le dn. 2

42,5

1.035

1.035

5.900

250

1,11

5,2

15,4

P 5 - B ro a ge r - D ybbø l

140

1.368

3.438

8.200

500

0,92

8,7

10,2

75

724

724

1.000

355

0,97

2,6

4,0

65

607

607

200

315

1,07

0,5

1,9

T G R - A ls S und le dn.1

275

0

4.769

3.000

560

1,43

1,4

1,4

T G R - A ls S und le dn. 2 (re s e rv e )

275

0

0

700

560

1,43

P 7 - e k s is t A ls s und Ø s t - T o p

320

1.996

1.996

600

710

1,04

2,2

2,0

G R - T o p - V e s t e rma rk

595

0

6.765

800

800
G ns

8 ,0

1,13

2,4

9,3

F ra V e s t

P umpe r - N ybø l, D ybbø l, o g
V e m m ingbund ø 2 0 0 o g ø 2 8 0 mm
P 6 - P um pe V e s t e r S o t t rup ( ø 2 5 0
m m ) + G ra v it a t io n R a ge bø l

F ra Ø s t
P 1 - H im ma rk - G ude rup

75

2.259

2.259

3.400

355

G R - H imm a rk - G ude rup G ra v it a t io n

75

0

2.259

2.900

400

P 2 - G ude rup - Kæ r N o rd le dn. 1

57,5

377

1.506

7.300

315

1,10

6,1

6,9

P 2 - G ude rup - Kæ r N o rd le dn. 2

57,5

377

1.506

7.300

315

1,10

6,1

6,9

115

0

3.012

1.000

400

5.460

5.460

0

800

0

8.472

500

1.000

0,91

0,9

0,9

G ns

3 ,7

15 .2 0 0

3 4 .8 0 0

G ns

5 ,6

G R - Kæ r N o rd - Kæ r S yd

G R e k s is t . ink l. G a mm e l R e ns o g O s bæ440
k
P 3 - Kær s yd t il V e s t e rm a rk

555

S a m le t

(13 .9 0 0 m do bbe lt le dning)

Tabel 5-7 - Sammendrag Dimensioneringsforslag.
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Det skal som tidligere omtalt fortsat bemærkes, at ovenstående fordeling mv. skal kontrolleres ifm.
detailprojekteringen. Hertil anses der som værende nødvendigt at kontrollerer alle eksisterende
pumpestationer som er indarbejdet i denne plan. Det anbefales som minimum at logge på Hovedpumpestationerne P320, Gammel Rens, Gudeup, Nybøl, Dybbøl, Vester Sottrup og Osbæk.
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I nedenstående tabel er ovenstående resultater anvendt til fastlæggelse af pumpestørrelse og energiforbrug.

Pumpestørrelser og elforbrug

P1 - Himmark
P2 - Guderup

Pumpeydelse

Længde
Trykledning

Geometrisk
trykhøjde

Ledningstab
pr. m

Ledningstab

Pumpestørrelse

Elforbrug

Årlig vandmængde i
statussituation

Årligt elforbrug i statussituation

(l/s)

(m)

(mVs)

(mVs/m)

(mVs)

(kW)

(kWh/m3)

(m3/år)

(kWh/år)

75

3.400

38,50

0,0041

70

0,23

1.100.000

249.000

30

0,15

1.500.000
1.500.000
*4.400.000

224.000
45.000
*128.000

1.000.000

159.000

1.900.000

391.000

500.000

14.000
45.000
*107.000
1.127.000
*1.272.000

55

7.300

2

0,0047

14
34
0

*1P3 - Kær

550

500

7

0,0009

60

0,03

P4 - Gråsten

40

5.900

2,50

0,0057

33

30

0,16

P5 - Broager

140

8.200

39

0,0019

15

2x75

0,21

0,0045

1

6

0,03
0,04
0,07

P6 - Ragebøl
*1P7 - P320

65
320

200
600

5
18

0,0015

Sum

1

90

*1.500.000
6.000.000
*11.900.000

Tabel 5-8 – Vejledende pumpestørrelser og elforbrug
*1 P3 og P7 erstatter eksisterende pumpestationer.

Ovenstående effektforbrug er beregnet ved drift af en enkelt pumpe i hver pumpestation ved konstant ydelse (på nær P5 som er serieforbundet). Der er således ikke taget højde for en driftssituation baseret på flere forskellige pumper med forskellige ydelser, frekvensregulering af pumper o.l.
som kan resultere i en optimeret drift med et lavere elforbrug til følge.

5.9

Opholdstid og svovlbrinteproblematik

Opholdstiden i Tabel 5-7 er kun omfattet af de nyanlagte transportanlæg. Der er derfor ikke set på
opholdstider fra eksisterende transportanlæg, hvor vandet videretransporteres i de nye hovedanlæg. Opholdstiderne er beregnet på baggrund af ”status sommertørvejrsflow” og dermed konservativt (største opholdstider).
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Opholdstiden bliver ikke ”nulstillet” ved mellempumpestationer, som spildevandet passerer undervejs. Det skyldes at opiltningen af spildevandet ved passage af en pumpestation er begrænset.
Pumpestationerne ved Himmark og Gråsten skal forberedes for dosering til spildevandet, i form af
f.eks. nitrat, jern eller aluminium. Doseringerne skal nøje overvejes i forhold til cost-benefit, konsekvenser for drift af pumpesystemet og renseanlæg mv.
Bl.a. har flere af de kendte doseringsmidler gode flokkulerings- og fældningsegenskaber – dette kan
give ændret sammensætning af spildevand og slam til renseanlægget.
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6.

Lov- og plangrundlag

6.1

Politiske mål og strategier

Planlægning af et nyt renseanlæg og tilhørende centralisering af spildevandsstrukturen berører flere
forskellige politiske mål og strategier.
Først og fremmeste berører det kommunens spildevandsplan. Formålet med en spildevandsplan er
bl.a. at definere den overordnede ramme for håndtering og rensning af spildevand inden for kommunen. En spildevandsplan omfatter både den nuværende og planlagte spildevandsanlæg herunder ændringer af spildevandsstrukturen samt hvilke tiltag, der er nødvendige for at realisere centraliseringen.
På et mere overordnet niveau i forhold til kommunal planlægning findes kommuneplanen, som en er
overordnet plan i relation til regler for- og mål med arealanvendelsen i udviklingen af den pågældende
kommune. Meningen med kommuneplanen er også at sætte de overordnede rammer for de lokalplanerne, der definerer den nærmere arealanvendelse, jf. LBK nr. 1157 af 01/07/2020. Denne lovbekendtgørelse oplister en lang række af specifikke krav til indholdet. Bl.a. skal kommuneplanen omfatte forhold relateret til natur, trafik, byzone, beliggenheden af tekniske anlæg mv. I tilfældet med
projektet omkring det nye centralrenseanlæg i Sønderborg, hvor der ansøges om at opføre et nyt
barmarksanlæg på en lokalitet, hvor der ikke hidtil har fundet spildevandsrensning sted, vil spørgsmålet omkring en ny arealanvendelse derfor berøre kommuneplanen.

6.2

Lovgivning

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af regelgrundlaget for projektet og sammenhæng med øvrig
relevant lovgivning, herunder blandt andet eventuelle bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områder,
beskyttet natur mv.
Miljøvurderingsloven
Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 omhandler miljøvurdering af planer og programmer og af
miljøvurdering af konkrete projekter (VVM).
Miljøvurderingslovens generelle formål er at medvirke til et højt beskyttelsesniveau for miljøet og
samtidig sikre, at forskellige myndigheder inddrager miljøforhold og -hensyn i forbindelse med udarbejdelse af planer og projekter, der vurderes at kunne påvirke miljøet i væsentlig grad.
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Loven fastsætter en række mindstekrav, som skal tages i betragtning ved udarbejdelse af en miljøvurdering eller i forbindelse med beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering. Disse krav går
bl.a. på offentliggørelse, borgerhøring og høring af øvrige relevante myndigheder samt også indholdet
af en miljørapport.
Renseanlæg med en kapacitet på mere end 150.000 personækvivalenter er opført på bilag 1 i bekendtgørelsen, mens øvrige renseanlæg er opført på bilag 2. Det planlagte renseanlæg i Sønderborg
vil have en kapacitet på under 150.000 personækvivalenter og hører derfor under bilag 2 i bekendtgørelsen.
Det er Sønderborg Forsyning, der som bygherre for projektet er ansvarlig for at udarbejde miljøkonsekvensrapporten. Sønderborg Kommune og Kystdirektoratet er myndighed og udsteder på baggrund
af miljøkonsekvensrapporten en såkaldt § 25-tilladelse (tidligere benævnt VVM-tilladelse) i henhold
til Miljøvurderingsloven. For Kystdirektoratets del af projektet vil en godkendelse af projektet ske
jf. Kystbeskyttelseslovens § 16a.
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Kystnærhedszonen
Projektområdet, både i forhold til transportanlæg og renseanlæg, 2er beliggende i kystnærhedszonen, som er en op til 3 km bred zone langs kysten i områder, der ikke er udlagt som byzoner, idet der
her gælder andre regler. Kystnærhedszonen er defineret som en planlægningszone inden for hvilken,
kommunen efter planlovens bestemmelser kan planlægge enten bebyggelse eller anlæg (Erhvervsstyrelsen, 2018). Rammerne for planlægning af arealerne i kystnærhedszonen er fastsat i Planlovens §
5b (LBK nr. 287 af 16/4/2018).
Bygge- og beskyttelseslinjer
I relation til bygge- og beskyttelseslinjer krydser både den vestlige og østlige del af transportanlægget
flere steder strandbeskyttelseslinjen, som er en zone, der strækker sig fra strandbredden og op til
300 meter ind i landet (kun op til 100 m ved områder med sommerhusbebyggelse) (Kystdirektoratet,
2018). Beskyttelsen af disse områder af fastsat i Naturbeskyttelsesloven LBK nr 240 af 13/03/2019
(Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse).
Etablering af transportanlægget, anlæg af midlertidige arbejdspladser, pumpestationer m.v. inden
for strandbeskyttelseslinjen kræver en forudgående dispensation fra Kystdirektoratet. Transportanlægget vil flere steder i tracéet krydse fredede sten- og jorddiger, som er beskyttet i henhold til BEK
nr. 1190 af 26/9/2013 (Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende).
Transportanlægget krydser tre steder skovbyggelinjer, som jf. Naturbeskyttelseslovens LBK nr 240 af
13/03/2019 (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse) § 17 er en byggelinje på 300 meter som
omkranser alle offentlige og private skove, der har et areal på minimum 20 ha. Transportanlægget
krydser altså ikke selve skovene, men blot byggelinjen omkring dem.
Omkring Dybbøl krydser transportanlægget en enkelt gang en kirkebyggelinje, som har en beskyttelseszone på 300 meter, jf. Naturbeskyttelseslovens LBK nr 240 af 13/03/2019 (Bekendtgørelse af lov
om naturbeskyttelse) § 19. Inden for denne zone er der forbud mod at opføre bebyggelse over 8,5
meter, men da transportanlægget skal nedgraves blive dette ikke tilfældet.
Transportanlæggets østlige del krydser nord for Guderup beskyttelseslinjerne for to fortidsminder.
Disse er ifølge Naturbeskyttelseslovens § 18 er omgivet af en beskyttelseslinje på 100 meter, inden
for hvilken, der ikke må foretages ændringer i tilstanden (Slots- og kulturstyrelsen, 2017).
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Fredede områder
Området Kær Vestermark, som udløbsledningen skal krydse mellem renseanlægget og udløbet i Als
Sund, er fredet jf. Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredninger. Fredningen omfatter i alt 143,6
ha, hvoraf de ca. 33 ha er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Udløbsledningens trace krydser
ikke de § 3-beskyttede områder i fredningsområdet.
Transportanlæggets vestlige del krydser fredning af området omkring Dybbøl og Vemmingbund. Krydsningen sker umiddelbart vest for Vemmingbund. Fredningen af området er foretaget i henhold til
Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 om fredninger og der findes inden for området flere forskellige
naturtyper, som er fredet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.
Beskyttet natur
Den vestlige del af transportanlægget krydser Rinkenæs Bugt og dermed også Natura 2000-område
197 (Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als) og er i Natura 2000-regi udpeget som
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både fuglebeskyttelses- og habitatområde. Natura 2000-områderne er udpeget på baggrund af EU’s
habitatdirektiv fra 1992 og Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979.
Transportanlægget vil flere steder krydse vandløb, der er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens LBK nr 240 af 13/03/2019 (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse) § 3, hvorfor der skal
gives tilladelse til dette af kommunen før det kan ske. Transportanlægget krydser desuden kortlagte
marine habitatnaturtyper.
Fredede arter
Den lovgivning, som berøres ifm. fredede arter er Naturbeskyttelsesloven LBK nr 240 af 13/03/2019
(Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse) samt bilag IV-arter, som er oplistet i EU's habitatdirektiv
(Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter).

6.3

Sammenhæng med andre planer

Formålet med dette afsnit er at redegøre for kommuneplantillæg og lokalplanens sammenhæng med
andre planer.
Regional udviklingsplan 2012
Den regionale udviklingsplan 2012-2015 for Region Syddanmark er ment som et værktøj, der skal
medvirke til at skabe sammenhæng og udvikling i regionen. Planen har overordnet fokus på:
•
•
•
•

Viden
Uddannelse
Infrastruktur og mobilitet
Klima

I forhold til grænseområdet, som Sønderborg Kommune regnes som værende en del af i planen, oplistes to særskilte initiativer i form af synliggørelse af grænseregionen og understøttelse af transport
og tilgængelighed.
Centralisering af spildevandsrensningen i Sønderborg Kommune berører ikke i nævneværdig grad
nogle af ovennævnte punkter.
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Råstofplan 2016
Projektområdet ligger uden for grave- og interesseområde i relation til råstoffer og er derfor ikke
omfattet af Råstofplan 2016 for region Syddanmark.
Kommuneplan
Området som i fremtiden ønskes anvendt til placering af et renseanlæg er ikke udlagt som et område
til tekniske anlæg, hvorfor det vil være nødvendigt at vedtage et tillæg til den nuværende kommuneplan 2019-2031. Et tillæg til en kommuneplan kræver politisk godkendelse i byrådet og processen
omkring dette forløber parallelt med behandlingen af denne miljørapport.
Kommuneplantillægget skal definere de helt overordnede rammer omkring renseanlægget, mens lokalplanen, som også politisk skal vedtages for området, ligger den detaljerede ramme for arealanvendelsen på matriklen. Forløbet omkring vedtagelse af en ny lokalplan forløber parallelt med kommuneplantillægget og miljøkonsekvensrapporten.
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Klimatilpasningsplan 2014-2025
Klimatilpasningsplanen fokuserer på højere havniveau og deraf øget stormflodsrisiko samt øgede nedbørsmængder. Renseanlægget ligger ikke i et risikoområde, som forventes at være problematisk pga.
kraftig regn eller stigning i havniveau.
Håndtering af regnvand på renseanlægget, foregår ved at afstrømmende regnvand fra befæstede
arealer pumpes ind i spildevandsstrømmen og ledes gennem anlæggets rensetrin, dette for at sikre
at potentielt spild mv. indenfor renseanlægsarealet opsamles og renses.
Klima og Energi, Strategi 2014
Sønderborg Kommune har en ambition om at være CO2-neutral i år 2029 og denne ambition berører
primært forbruget af el, varme og brændstof i kommunen. Centralisering af spildevandsrensningen
på et nyt centralrenseanlæg understøtter denne strategi, idet renseanlæggets produktion af biogas
fra udrådning af primærslam og biologisk overskudsslam vil medvirke til at dække anlæggets eget
forbrug af el og varme, hvorfor der en positiv virkning som følge af projektet. Ydermere vil der på et
nyt renseanlæg være bedre muligheder for at indarbejde ny teknologi i bestræbelse på at begrænse
lattergas emissioner.
Indsatsplaner i forhold til grundvand
Jf. BEK nr. 912 af 27/6/2016 pålægges kommunerne at udarbejde indsatsplaner, der skal beskrive de
beskyttende tiltag, som anvendes i de områder, hvor kommunerne indvinder grundvand til drikkevand.
Indsatsplanen for Kær Vandværk forventes vedtaget indarbejdet i 2022 (seneste status). Da renseanlægget ligger indenfor indvindingsoplandet til Kær Vandværk, vil indsatsplanen blive berørt, idet planen skal forholde sig til renseanlægget med transportanlæg.
Spildevandsplan 2016-2021
Som nævnt indledningsvist vil spildevandsplanen for Sønderborg Kommune blive berørt i en sådan
grad, at der skal udarbejdes et tillæg hertil, idet projektet omfatter en helt ny renseanlægsstruktur,
som ikke er omfattet af den eksisterende plan. Spildevandsplaner udarbejdes som følge af bestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 1218 af 25/11/2019). Spildevandsplanen sorterer under kommuneplanen, idet det er en såkaldt sektorplan, som dermed skal være i overensstemmelse med de
overordnede linjer, der er udstukket i kommuneplanen, hvorved planen er den juridiske baggrund for
realisering af nye tiltag inden for spildevandsområdet.
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Et tillæg til en spildevandsplan skal vedtages politisk med tilhørende offentlighedsperiode, og denne
proces foregår sideløbende med denne miljørapport.
Vandforsyningsplan 2014-2022
Vandforsyningsplan 2014-2022 beskriver strukturen og ledningsnettet, bl.a. i forhold til forsyningsområderne for de enkelte vandværker, samt rammerne for vandforsyningen i Sønderborg Kommune.
Derudover beskrives også kravene til driften af vandværkerne.
Det vurderes ikke at dette projekt vil få betydning ift. vandforsyningsplanen. Betydningen i relation
til drikkevand vil ligge hos indsatsplanen for Kær Vandværk.
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Trafiksikkerhedsplan 2012-2014
Trafiksikkerhedsplanen arbejder overordnet med trafiksikkerheden i forhold til både vej- og stinettet,
men også trafikanternes adfærd. Projektet som beskrives i denne rapport, kan influere på trafiksikkerhedsplanen i den forstand, at der ved anlæg af et renseanlæg vil opstå øget trafikbelastning i
området, idet der vil være trafik af både driftspersonale, afhentning af slam samt levering af kemikalier til renseanlægget. Der vil ved projektlokaliteten blive anlagt en tilkørselsvej til renseanlægget,
hvorfor der her vil være tilslutning til Vestermark.
Affaldsplan 2019-2030
Kommunens affaldsplan beskæftiger sig med håndteringen af affald samt den forventede fremtidige
mængde af affald og redegørelse for indsamlingsordninger.
Der er ikke planer om modtagelse af KOD, storkøkkenaffald eller lignende til udrådning på renseanlæggets rådnetank, hvorfor der i den henseende ikke forventes, at dette projekt vil influere på kommunens affaldsplan.
Statslige Natura 2000-planer og kommunale Natura 2000-handleplaner
Natura 2000-områderne er udpeget på baggrund af EU’s habitatdirektiv fra 1992 og Fuglebeskyttelsesdirektivetfra 1979. Rammerne for planlægningen indenfor Natura-2000 fastsættes i Miljømålsloven
(LBK 119 af 26/1/2017). Der er for hvert Natura 2000-område udarbejdet planer og for Natura2000område 197, som omfatter Rinkenæs Bugt, hvor en del af transportanlægget vil passere, er der udarbejdet en Natura 2000-plan for perioden 2016-2021, samt en natura 2000-basisanalyse for perioden
2022-2027. Planens målsætninger er bindende og i forbindelse med myndighedsudøvelse skal disse
anvendes. På baggrund af den statslige plan udarbejdes der kommunale handleplaner.
Statslige vandområdeplaner
Vandområdeplanerne 2015-2021 er samlede planer, som skal søge at forbedre miljøet i både kystvande, søer, åer og grundvand. Vandområdeplanerne er en del af udmøntningen af EU’s vandrammedirektiv, hvis målsætning er, at der skal være god økologisk og kemisk målkvalitet i ovennævnte
vande. Vandplanlægningsmyndigheden i forhold til vandområdeplanerne er Miljøstyrelsen. Kommunerne har dog en rolle i forhold til realiseringen af vandplanlægningen.
Projektområdet er en del af Vandområdedistrikt I - Jylland og Fyn og påvirkningen kan finde sted i
forhold til renset spildevand, idet renseanlægget har Als Sund som recipient.
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7.

Støj

Dette afsnit omhandler vurdering af støjpåvirkningen ifm. både anlægs- og driftsfasen af projektet
og omfatter både renseanlæg og transportanlæg. Vurdering heraf foretages kvalitativt, idet der ikke
er foretaget modelberegninger af projektets støjpåvirkning på omgivelserne. At der ikke er foretaget
modelberegninger skyldes, at det vurderes, at de påtænkte anlægs- og byggemetoder, er af normal
karakter for denne type projekt. Dvs. der anvendes ikke sjældne eller usædvanlige maskiner, værktøjer eller lignende i forbindelse med projektets realisering.
I relation til støj er renseanlæg omfattet af Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5, 1984.
Der er ikke på samme måde defineret grænseværdier og regler for emission af støj fra midlertidige
bygge- og anlægsaktiviteter, men kommunerne kan lokalt sætte krav til f.eks. tidsrum for arbejdet,
afskærmning mv. i forhold til arbejdet. Sønderborg Kommune udgav i 2008 ”Forskrift for bygge- og
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anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer)”. Heri fastsættes støjkravet ved
denne type arbejder til 70 dB i dagtimerne (kl. 7-18) fra mandag til fredag og 40 dB uden for dette
tidsrum, dvs. kl. 18-07 i hverdage samt døgnet rundt i weekender.

7.1

Støjkilder i anlægsfasen

Transportanlæg
De primære aktiviteter under anlægsfasen for den del af transportanlægget, hvis tracé er på land vil
være almindelige bygge- og anlægsaktiviteter i form af gravearbejde, kørsel med entreprenørmaskiner, byggematerialer o. lign. i forbindelse med nedgravning af rør. Det forventes, at grave- og anlægsprocessen vil flytte sig med en hastighed af ca. 5-10 meter pr. dag, hvorfor påvirkningen i de
enkelte områder langs tracéet vil være af kortere varighed. Sammenholdt med det faktum, at der
ikke finder ekstraordinære aktiviteter sted, vurderes støjpåvirkningen ikke at være af problematisk
karakter.

På land vil anlægsarbejderne udføres med gravemaskine og nogle steder styret boring, mens det ved
krydsning af Augustenborg Fjord udføres vha. hovedsaligt spuling og i mindre omfang gravning fra et
gravefartøj. Krydsningen ved Rinkenæs Bugt udføres alene vha. gravning fra et gravefartøj, hvilket
også gør sig gældende for udløbsledningen til Als Sund. Krydsningen af Als Sund udføres vha. styret
boring som ikke giver nogen anledning til støj til omgivelserne.Derudover vil der være sejlads med
rørdele, da ledningen vil blive samlet stykvis undervejs i processen. De nævnte aktiviteter, gravning,
spulning, boring og sejlads forventes ikke at forårsage en støjafgivelse over vandoverfladen, der når
et problematisk niveau. De mest støjende aktiviteter og maskiner over vandoverfladen, forekommer
ved gravning med en gravemaskine, der er placeret på et skib, mens spulning kun vil foregå ved, at
en pumpe er placeret på et skib og vha. en slange pumper vand til spulning af tracéet på havbunden.
Boringsarbejde, hvor det er nødvendigt, forventes ikke at være årsag til et nævneværdigt støjbidrag
i sammenligning med det øvrige grave-/spulearbejder.
Ifm. vurderingen af undervandsstøj er der skelet til miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe-projektet, som er en større naturgasrørledning, hvis danske del anlægges i Nordsøen og Lillebælt (Energinet,
2019). Heri vurderes de mest kritiske anlægsaktiviteter ift. støj at være nedramning af spuns samt
bortsprængning af evt. gammel ammunition (på havbunden) langs rørledningens tracé. Støj fra anlægsfartøjer (skibe) vurderes for både havpattedyr og fisk at være en ikke-væsentlig påvirkning. Ligeledes vurderes det i samme rapport at eks. udlægning af sten og skærver (til beskyttelse led ledningen) udgør en mindre påvirkning end steninstallationsfartøjet.
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I nærværende projekt i Sønderborg vil der ikke forekomme spunsning eller udlægning af skærver ifm.
anlægsarbejdet på søterritoriet. Ligeledes vil der heller ikke være forekomme bortsprængning af
gammel ammunition.
På den baggrund vurderes det, at undervandsstøj ikke vil forårsage en væsentlig negativ påvirkning.
I forhold til kumulative effekter er det ved hjælp af Miljøstyrelsens støjkortlægning fra 2017 undersøgt om der skulle være andre støjkilder i form af virksomheder, jernbaner eller veje i projektområdet, der sammen med dette projekts aktiviteter kunne forårsage en kumulativ effekt (Miljøstyrelsen,
2017). Derudover er der ikke kendskab til andre anlægsprojekter, der kan forårsage kumulativ støj,
omend det dog bemærkes, at anlægstilladelser gælder i flere år, hvorfor der ikke på forhånd kan
vides med sikkerhed om der skulle være overlap med andre projekter.
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Den eneste primært støjkilde, som er kortlagt i projektområdet er Sønderborgmotorvejen og dens
videre forløb vestpå over Alssundbroen, dvs. Omfartsvejen og videre ad Skakkenborg. I forhold til
transportanlægget er dette mest relevant i forhold til den østlige del af transportanlægget, hvis tracé
bevæger sig fra Dybbøl mod Als Sund. Her vurderes det, at der i perioden for anlægsarbejdet lokalt
kan forekomme en kumulativ effekt. Jævnfør Miljøstyrelsens støjkortlægning kan det forventes, at
støjemissionen fra motorvejen har et niveau på 55-60 dB i ca. 150-200 meters afstand fra motorvejen,
mens støjniveauet stiger til 70-75 dB helt op ad motorvejen i dagtimerne. Idet anlægsarbejdet jf.
Sønderborg Kommunes forskrift for bygge- og anlægsarbejder er begrænset til højst 70 dB i dagtimerne (kl. 7-18) og 40 dB uden for dette tidsrum og samtidig bevæger sig med ca. 5-10 meter/dag
vurderes det at bidraget fra anlægsarbejdet vil være af mindre betydende karakter i forhold til motorvejen.
Desuden vil andre dele af transportanlægget blive anlagt langs større veje, eks. Nordborgvej ved
Guderup og Svenstrup. Her vurderes der også periodevist at kunne forekomme en mindre kumulativ
effekt, omend hastighedsgrænsen på disse strækninger er lavere og trafikbelastningen ligeså i forhold
til motorvejen. Samtidig vil belastningen være kortvarig, idet anlægsarbejdet gradvist flyttes langs
tracéet.
Trafikmæssigt forventes der ikke et nævneværdigt støjbidrag ifm. anlægsarbejdet, idet der kun forventes et mindre antal køretøjer til og fra de aktuelle lokaliteter, hvilket ikke forventes at udgøre en
betydende andel af trafikbelastningen, i de områder hvor arbejdet finder sted.
I forhold til afværgeforanstaltninger vil der, hvis det af hensyn til omkringliggende beboelse vurderes
nødvendigt, blive materiale indeholdende information om arbejdets karakter, tidslige udstrækning
på den givne lokalitet samt forventet dagligt start- og sluttidspunkt.
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Renseanlæg
Ved anlæg af renseanlægget vurderes de primære støjkilder at være gravearbejde, kørsel med entreprenørmaskiner, byggematerialer o. lign. Det vides ikke med sikkerhed om der vil være behov for
nedramning af spuns på byggepladsen, hvilket skal klarlægges vha. geotekniske undersøgelser. Det
forsøges at opnå jordbalance, ved at placere afgravet jord i en vold, der omkranser anlægget. Derved
vil der være et reduceret behov for jordkørsel væk fra matriklen.
Sweco har i 2016 i en VVM-redegørelse for Vejdirektoratet vurderet, at støjpåvirkningen ved nedramning og vibrering af spuns har et støjniveau ved selve kilden i størrelsesordenen 115-125 dB (Vejdirektoratet, 2016), mens Sønderborg Kommunes forskrift for anlægsarbejde kræver at boligområder
o. lign. maksimalt belastes med 70 dB. Vejdirektoratet (2016) har i førnævnte VVM-redegørelse simuleret støjens styrke ved udbredelse i ikke-afskærmet åbent land, og kommer frem til, at lydstyrken
vil være reduceret til 70 dB i en afstand af 125 meter fra kilden. Samme fremgangsmåde anvendes til
at bestemme støjpåvirkningen fra grave- og jordarbejde med hhv. tre mellemstore gravemaskiner og
to dumpere, hvilket forventes at genere et støjbidrag på 115 dB, som dog vil være reduceret til 70
dB i en afstand af 45 meter. Hvis der ses bort fra industri- og erhvervsområdet syd for anlægget (bl.a.
med kraftvarmeværket), så er nærmest ejendom Løkkegård, der ligger på modsatte side af Vestermark ønskes anvendt til center for verdensmål og naturbørnehave). Løkkegård er placeret mere end
150 meter fra renseanlæggets ansøgte placering, hvorfor det vurderes, at Sønderborg Kommunes støjkrav i forskriften til bygge- og anlægsprojekter kan overholdes.
Støjudbredelsen til en styrke af 40 dB, der er kravværdien for tidsrummet kl. 18-07, er hhv. 1.850
meter og 860 meter for spunsning og gravearbejde, men da der ikke vil forekomme bygge- og anlægsaktiviteter inden for dette tidsrum, kan der ikke forventes at være problemer med kravværdien på
40 dB.
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Trafikalt vurderes anlægsarbejdet ikke at medføre en mærkbar påvirkning på omgivelserne i forhold
til det tidligere nævnte anlægsarbejde.

7.2

Støjkilder i driftsfasen

Transportanlæg
I driftsfasen forventes ikke et nævneværdigt støjbidrag fra brugen af transportanlægget. Den eneste
reelle kilde til støj vil være pumperne. Disse er dog placeret i pumpestationer, som ikke er åbne i
forhold til omgivelserne, hvorfor støjemissionen fra disse er stærkt begrænsede og derfor ikke vurderes at kunne være årsag til støjgener.
Der vil blive etableret pumpestationer ved hhv. Als Sund (oppumpning), Kær, Himmark, Guderup,
Augustenborg, Gråsten og Broager. Ved Himmark, Broager og Gråsten vil pumpestationerne ligge, hvor
renseanlæggene er placeret i dag, hvorfor støjen i fremtiden vil være mindre, når renseanlæggene
er nedlagt og kun pumpestationerne er tilbage. Ved Guderup er der allerede i dag placeret en pumpestation og ved Als Sund vil pumpestationen være placeret tæt på motorvejen, der vil forårsage
langt mere støj. Kun ved Kær er der tale om en pumpestation, hvor der ikke i dag er renseanlæg eller
eksisterende pumpestation. Afstanden er dog over 200 meter til nærmeste beboelse, hvorfor støjemissionen fra pumpestationen ikke vil være på et niveau, der er væsentligt.
Der vil med jævne mellemrum blive foretaget manuelt tilsyn og vedligehold af pumpestationerne,
hvilket vil hovedsaligt vil foregå ved brug af personbiler <3.500 kg, hvorved trafikken i den forbindelse
ikke vurderes at forårsage støjemission i et nævneværdigt omfang.
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Vedligehold og reparationer på den del af transportanlægget, der krydser marine områder forventes
at være yderst sjældent, da levetider på transportledninger er >75 år. Såfremt reparation/vedligehold skulle blive relevant, vil arbejdsmetoden være lignende den anvendte i anlægsfasen. Støjemissionen vil ligeledes kunne sammenlignes med anlægsfasen, dog med den undtagelse, at den vil være
af væsentlig kortere varighed i størrelsen dag eller uge.
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Renseanlæg
Støjkilder fra renseanlægget i driftsfasen kan overordnet opdeles i følgende kilder:
·
·
·

Stationære støjkilder (blæsere, gasmotor mv.)
Lastbiler til slam og kemikalier
Personbiler/driftspersonale

De stationære kilder på renseanlægget, som vil have de største støjemissioner, er blæsere til procestanke, pumper, gasmotor, samt for- og slutafvander for slammet. Disse installationer er alle placeret
indendørs og vil være støjafskærmede, hvorfor støjbidraget herfra ikke vurderes som værende problematisk ift. overholdelse af støjkravende i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Afstanden til Løkkegård (på modsatte side af Vestermark) er ca. 200 meter fra renseanlægget,
hvorfor indendørs maskininstallationer ikke vurderes at forårsage en nævneværdig støjemission hertil. Den mest støjafgivende enhed vurderes at være gasmotoren, og denne vil blive placeret i et
såkaldt bulderrum, dvs. et støjisoleret rum.
Lokalplanen for området omkring Løkkegård fastsætter maksimale støjgrænser på hhv. 55, 45 og 40
dB(A) i hhv. dag-, aften- og natperioden. Disse grænseværdier kan overholdes på baggrund af ovennævnte forhold.
Trafikbelastningen i driftsfasen er jf. ansøgning om udledningstilladelse estimeret til at være:
·
·
·
·

Levering af kemikalier ca. 10-12 gange årligt
Frakørsel af sand og ristestof ca. 2 gange månedligt
Bortkørsel af slam fra anlægget, ca. 1 gang dagligt på hverdage (vil dog afhænge af eksakt
løsning for slamhåndtering)
Driftspersonalets trafik til og fra anlægget

Sidstnævnte punkt estimeres til at være den mest betydende og estimeres til at udgøre 5-8 personbiler pr. dag. På denne baggrund vurderes det, at der ikke vil forekomme væsentlige støjgener fra
den daglige trafik. Trafik vil i normale driftssituationer kun forekomme i dagtimerne, dvs. indenfor
normal arbejdstid. Anlæg af procestanke og efterklaringstanke på renseanlægget bevirker, at der skal
udgraves en del jord, som forventeligt vil blive anvendt til konstruktion af en beplantet jordvold mod
nord og vest. Denne vil medvirke til en reduktion i emissionen af støj mellem renseanlægget og de
omkringliggende områder.
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Området, hvor renseanlægget placeres er udlagt som støjbelastet område, hvilket har den konsekvens, at planlægningen inden for dette område skal tage hensyn til, at arealet ikke må finde anvendelse til støjfølsomme formål, eks. beboelse eller rekreative formål. Dette projekt er ikke i strid med
dette, idet et renseanlæg ikke kan karakteriseres som støjfølsom arealanvendelse.
I relation til kumulative effekter skal det pointeres, at Sønderborg Kraftvarmeværk er placeret umiddelbart syd for renseanlægget, hvorved evt. emission af støj herfra vil akkumuleres med renseanlæggets emission. Kraftvarmeværket er dog ikke jf. Miljøstyrelsens støjkortlægning 2017 klassificeret
som værende en støjkilde og vil i øvrigt være reguleret af samme vejledning fra Miljøstyrelsen om
virksomhedsstøj, hvorfor det vurderes, at der ikke bør forekomme en problematisk kumulativ effekt
mellem de to anlæg.
Renseanlægget vil desuden ligge placeret forholdsvis tæt på vejen Vestermark, og støjemissionen fra
vejen vurderes at være væsentlig mere markant end emissionen fra renseanlægget, hvorved den
kumulative effekt fra renseanlæggets placering forholdsvis tæt på vejen vurderes at være beskeden.
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8.

Trafik

Følgende afsnit omhandler projektets påvirkning i relation til afviklingen af trafik under både anlægsog driftsfasen. Til at foretage denne vurdering er Vejdirektoratets centrale vej- og stifortegnelse,
CVF, Vejdirektoratets trafikopgørelse og trafiktællinger foretaget af Sønderborg Kommune anvendt.

8.1

Trafikale konsekvenser i anlægsfasen

Transportanlæg
Anlægsfasens trafikbelastning er vurderet på baggrund af arbejdets forventede varighed og tilgængelig viden om bl.a. anlægsmetoden, og på denne baggrund foretages vurderingen.
Som beskrevet vil anlægsfasen i forhold til transportanlægget primært bestå af gravearbejde med
henblik på lægge rør i jorden. Dette vil medføre trafik i form af mandskab til og fra den givne projektlokalitet samt løbende levering af rørdele. Anlæg af de respektive ledningsstræk vil hovedsaligt
blive foretaget med et sjak á op til 6 mand og trafikbelastningen vil primært bestå af kørsel med
mandskab, entreprenørmaskiner og løbende rørleverancer. Under konstruktion af pumpestationer vil
der ud over gravearbejde også være behov for støbning og dertilhørende aktiviteter. Det vurderes, at
der dagligt vil være tale om trafik af mindre end 10 køretøjer til den aktuelle arbejdslokalitet. Disse
transporter vil være fordelt ud over arbejdsdagen og er ligeligt fordelt i hele anlægsperioden.
Transportanlægget vil i anlægsfasen have størst påvirkningen på trafikken i de områder, hvor tracéet
følger forløbet af veje. Overordnet vil det derfor primært være Nordborgvej (vej 405) mellem Svenstrup og Guderup, Vestermark og Under Broen mellem renseanlægget og Als Sund samt Egernsundvej/Brovej (vej 401) mellem Smøl/Vemmingbund og det nordlige Dybbøl. Kort over tracéet kan ses i
bilag 1.1-1.6
Ovennævnte vejstrækninger er meget trafikerede og på Nordborgvej mellem Himmark og Guderup er
der i 2018 målt en årsdøgntrafik (ÅDT) på 7.370, mens der på Brovej mellem Broager og Dybbøl i 2018
er målt en ÅDT på 9.014. Årsdøgntrafikken regnes som en 1/365 af den samlede årstrafik (Vejdirektoratet, 2015). Hvis det antages, at den projektrelaterede trafik udgør maksimalt 10 biler pr. dag vil
dette svare til 0,11-0,13 % af ÅDT, hvilket vurderes som værende et negligerbart bidrag og ikke vil
forårsage problemer ift. trafikafviklingen.
Forud for anlægsarbejdets påbegyndelse på de enkelte strækninger, vil der blive ansøgt om gravetilladelse hos Sønderborg Kommune. Hvis det af hensyn til arbejdet vurderes, at midlertidig hastighedsnedsættelse vil være nødvendigt, vil dette blive ansøgt hos politiet, der i så fald vil være myndighed
på dette.
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I forhold til afværgeforanstaltninger vil det, hvis det af hensyn til færdselssikkerhed og arbejdssikkerhed vurderes nødvendigt, blive opsat informationsskilte, der oplyser om arbejdets karakter og
tidslige udstrækning.
Ifm. anlæg af den del af transportanlægget, der krydser Rinkenæs Bugt og Augustenborg Fjord vil
Søfartsstyrelsens sejladssikkerhedsvurdering blive udfyldt, idet der her er tale om entreprenørarbejde
til søs. Sejladssikkerhedsvurderingen udfyldes jf. bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013 ”om
sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande” og omhandler
de konkrete oplysninger ifm. udførelsen af arbejdet, heriblandt koordinater for ledningstracé, identifikation af skibe, hvilke VHF-kanaler der kommunikeres på mv. Det vil ikke være nødvendigt at
spærre sejlruter pga. anlægsarbejdet, men idet det gradvist flytter sig, vil det være nødvendigt med
periodevis omdirigering af sejlruter.
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Derudover vil der ved boring under Als Sund ske det, at et eksisterende kabelfelt krydses, idet der
umiddelbart nord for Alssundbroen er nedlagt både el- og telekabler i havbunden (DKCPC, 2018).
Sådanne kabler er jf. BEK nr. 939 af 27/11/1992 (Bekendtgørelse om beskyttelse af søkabler og undersøiske rørledninger) omfattet af en fredningszone, som har en udstrækning på 200 meter på hver
side af kablet. Da transportanlægget vil krydse denne zone omkring de eksisterende kabler skal ejeren
af disse høres om og acceptere den nye ledningsplacering. De eksisterende kabler er ejet af Energinet
og Syd Energi (DKCPC, 2018).
Ved krydsning af Augustenborg Fjord vil ledningstracéet ved landgangen på vestsiden af fjorden jf.
BEK nr. 135 af 04/03/2005 (Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse
områder i danske farvande) krydse en sikkerhedszone, der er udlagt omkring Sønderborg Lufthavn.
Indenfor denne zone er sejlads med skibe højere end 6 meter forbudt. Sikkerhedszonen er udlagt for
at undgå risikoen for kollision mellem fly og skibe. Anlægsarbejdet i dette område vil blive koordineret med Sønderborg Lufthavn.
Renseanlæg
Byggeriet og selve renseanlægget vil primært berøre trafikken omkring vejen Vestermark. De primære
byggematerialer til tanke til rensning af spildevand vil være beton (både til in-situ støbning og i form
af forstøbte elementer), mens stål vil blive anvendt til konstruktion af bl.a. rådnetanken. På projektområdet vil der blive opnået jordbalance ved at danne en vold med overskudsjord fra udgravning,
hvorfor dette ikke forventes at blive transporteret bort fra byggepladsen. I anlægsfasen vil der være
transport til anlægget i form af lastbiler med byggematerialer og entreprenørmaskiner. Derudover er
der kørsel af personbiler med håndværkere/personale. Det estimeres, at der dagligt vil være tale om
ca. 3-4 lastbiler og 10-15 personbiler, men ved støbeperioder og andre peakperioder skal der forventes op imod 10-15 lastbiler. Derudover vil der kunne forekomme et større antal personbiler ved tilsyn,
byggemøder og lignende.
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Trafikken til og fra renseanlægget finder sted ad Vestermark, som er markeret sammen med renseanlægget i figur 8-1, som forbinder Kær med Omfartvejen, der er en stor øst-vestgående hovedvej
nord for Sønderborg by. Trafikken i anlægsfasen forventes primært at foregå syd for anlægget, dvs.
mod Omfartsvejen.
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Figur 8-1 - Markering af Vestermark (grå) og renseanlæg (rødt).
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I anlægsfasen vil der blive ansøgt om etablering af vejadgang til anlægget fra Vestermark. Vejen
forventes anlagt på den sydligste del af matriklen dvs. nær skel mellem matr.nr. 284 og 304. Placeringen af denne vej er indikeret som det skraverede felt nederst på figur 8-2:

Figur 8-2 – skøn på placering af adgangsvej fra Vestermark.

I projektets idéfase er der indkommet forslag om at lave adgangsvej via Ingolf Nielsens Vej, som der
er indkørsel til fra Vestermark syd for kraftvarmeværket og køreteknisk anlæg. Idet anvendelse af
Ingolf Nielsens vej indebærer passage af væsentlig flere sving end Vestermark vurderes det ikke som

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

Side 81 af 199

værende hensigtsmæssigt for trafiksikkerheden at anvende Ingolf Nielsens Vej til kørsel med lastbiler
og entreprenørmaskiner.
I den nordlige ende af Vestermark nær Kær Bygade blev der i 2009 foretaget en trafikmåling, der
viste en årsdøgntrafik på 789, hvorfor en projektrelateret trafikbelastning på 10-30 biler/d vil udgøre
ca. 1,5 – 4 % af ÅDT. Da den projektrelaterede trafik vil være fordelt over arbejdsdagen forventes der
ikke problemer ifm. trafikafviklingen på Vestermark under anlægsarbejdet.
Omfartsvejen, som Vestermark er forbundet med mod syd, havde på strækningen fra Alssundbroen
og frem til Sønderborgs østlige udkant i 2017 en ÅDT (årsdøgntrafik) på 16.800 biler (Vejdirektoratet,
2018). Hvis der udføres en worst case-beregning, hvor det antages at 10 lastbiler og 10 personbiler,
som er tilknyttet anlægsarbejdet alle benytter Omfartsvejen vil disse udgøre 0,12 % af ÅDT, hvorfor
det vurderes, at den øgede trafikbelastning ifm. med anlægsarbejdet her vil udgøre en ubetydelig
stigning i trafikbelastningen.
Der er på samme strækning af Omfartsvejen også foretaget en opgørelse af ÅDT for køretøjer, der er
længere end 5,8 meter og ÅDT for disse er 1.700. Hvis der igen opstilles en worst case-antagelse om,
at 10 lastbiler fra anlægget alle benytter Omfartsvejen på samme dag vil disse udgøre 0,58 % af ÅDT
for denne størrelse køretøjer.
På denne baggrund forventes det ikke, at der vil opstå problemer med den overordnede trafikafvikling
i anlægsfasen. Dertil skal lægges, at trafikken til og fra renseanlægget i anlægsfasen vil være fordelt
over hele arbejdsdagen og i hele anlægsperioden og dermed ikke nødvendigvis være sammenfaldende
med situationer, hvor vejnettet er mest belastet, dvs. morgen og eftermiddag.
Selvom projektets betydning i relation til den totale trafikbelastning i anlægsfasen vurderes at være
af mindre betydende karakter, må det dog forventes at andelen af lastbiler på Vestermark vil stige,
mens opføring af renseanlægget foregår. En af hovedprioriteterne i Trafiksikkerhedsplan 2012-2014
og Kommuneplan 2019-2031 er at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, hvilket
bl.a. skal ske ved at have fokus på cyklister knallertfører samt at indrette veje og vejudstyr med
henblik på at begrænse skaderne, hvis der alligevel sker uheld.
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Med hensyn til den i anlægsperioden stigende lastbiltrafik, vurderes det at de bløde trafikanter i form
af cyklister vil være de mest udsatte medtrafikanter. Dog er der fra Omfartsvejen og op til renseanlæggets ansøgte placering på Vestermark etableret cykelsti på begge sider af Vestermark. Dette vurderes at mindske risikoen for interaktion mellem cyklister/knallerter og tung trafik til og fra byggepladsen. Dog skal det pointeres, at cykelstierne ender umiddelbart omkring den påtænkte indkørselsvej til renseanlægget, hvorfor cyklister, der cykler på den nordlige del af Vestermark vil være nødt
til at bevæge sig ud på vejen, hvorved de bliver mere udsatte eks. ved højresving ind på byggepladsen.
Færdiggørelse af cykelstien på Vestermark er en del af Sønderborg Kommunes anlægsprioriteringer
for 2019-20221, hvorfor det kan forventes, at der i fremtiden vil være mulighed for at benytte cykelstien hele vejen fra Sønderborg til Kær langs Vestermark.
Det vides dog ikke i hvilken grad cykelstien på nuværende tidspunkt benyttes, hvorfor det er vanskeligt at vurdere i hvilken grad trafikken med entreprenørmaskiner og lastbiler til og fra projektlokaliteten vil påvirke trafiksikkerheden.
Kumulative effekter i forhold til især lastbiltrafik kan tænkes at forekomme, idet Sønderborg Kraftvarmeværk er beliggende umiddelbart syd for projektlokaliteten. Sønderborg Fjernvarme oplyser på
sin hjemmeside, at der på kraftvarmeværket afbrændes ca. 70.000 ton affald pr. år fra hhv. Sønderborg, Aabenraa og Tønder Kommuner (Sønderborg Fjernvarme, 2018). Dette vil uvilkårligt være årsag
til en del lastbiltrafik, som for hovedpartens vedkommende sandsynligvis vil komme fra syd, dvs. fra
1

https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?&file=4619_12291084&fusionid=12291083&web=2&docSysId=4619#57
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Omfartsvejen og Sønderborgmotorvejen, hvorfor det primært er her de kumulative effekter vil forekomme. Hvad angår lastbiler og andre større køretøjer, vil den kumulative effekt være størst i anlægsfasen, idet der som der bliver redegjort for i afsnit 8.2, vurderes at lastbiltrafikken til og fra
renseanlægget i driftsfasen vil være begrænset til ca. 1 lastbil pr. dag. På baggrund heraf vurderes
den kumulative effekt at være midlertidig begrænset til anlægsfasen.

8.2

Trafikale konsekvenser i driftsfasen

Transportanlæg
Transportanlægget trafikale påvirkning i driftsfasen vil være negligerbar, idet der vil kun vil være
tale om enkelte biler ifm. tilsyn og vedligehold eks. på pumpestationer og bassiner. Som beskrevet i
afsnit 5.2, den tekniske beskrivelse af transportanlægget, vil der for at undgå svovlbrintedannelse i
ledningsnettet flere steder blive doseret kemikalier til spildevandet. Som udgangspunkt forventes det
at være nødvendigt at foretage dosering ved Himmark og Gråsten, hvorfor der jævnligt vil være leverance af kemikalier til disse steder. Dette vurderes dog ikke som værende noget der skal gøre
hyppigt, hvorfor trafikpåvirkningen kan negligeres.
Såfremt det i fremtiden bliver nødvendigt at udføre reparation eller vedligehold på ledningsnettet vil
det blive udført som beskrevet for anlægsfasen. Dette er dog kun noget, som vil forekomme i sjældne
tilfælde og derfor ikke en form for arbejde, hvis hyppighed med sikkerhed kan estimeres.
Såfremt det bliver nødvendigt at udføre arbejde på havledningerne, vil Søfartsstyrelsens skema for
vurdering af sejladssikkerhed blive udfyldt og indsendt og ligeledes vil evt. arbejde på ledningsstrækket over Augustenborg Fjord blive koordineret med Sønderborg Lufthavn og udført i overensstemmelse
med BEK nr. 135 af 04/03/2005.
Renseanlæg
Ligesom med trafikken i anlægsfasen, forventes det at hovedparten af trafikken vil foregå mod syd
ad Vestermark mod Omfartsvejen. Adgangen til anlægget fra Vestermark vil ske ved etablering af
vejadgang på den sydligste del af matriklen, hvorved tilkørselsvejen til anlægget forventes placeret
umiddelbart syd for Løkkegårdsvej (som er beliggende på modsatte side).
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Trafikken i driftsfasen er estimeret til følgende:
Transporttype

Antal

Årligt antal

Kemikalieleverance

10-12 pr. år

10-12

Frakørsel af sand og ristestof

~2 pr. måned

24

Bortkørsel af slam

1 pr. hverdag

260*

Driftspersonale

5-8 pr. dag

1.300-2.080*

Tabel 8-1 – Opgørelse over antal af de forskellige transporttyper, som fast vil frekventere renseanlægget i
driftsfasen. *Beregnet på baggrund af 260 hverdage/år.

Dette betyder, at der dagligt vil være en trafik på ca. 6-9 biler gennem porten. Vejnettet omkring
projektlokaliteten vurderes at være i stand til at håndtere denne trafikmængde uden at trafikafviklingen påvirkes negativt. Den største post i tabel 8-1 for lastbiler er bortkørsel af slam fra renseanlægget. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at det udrådnede slam vha. en dekanter forventes
afvandet til et tørstofindhold på ca. 24 %, hvorfor der ikke transporteres unødigt meget vand og
dermed heller ikke genereres flere lastbiltransporter end højst nødvendigt.
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Der findes en trafiktælling fra 2009, som er foretaget på den nordlige del af Vestermark nær Kær
Bygade, som viser, at ÅDT er 789. Hvis det antages, at hele denne trafikmængde er gennemgående
til Omfartsvejen i den sydlige ende af Vestermark og dermed belaster den samme del af Vestermark,
som trafikken til og fra renseanlægget antages at gøre, vil trafikbelastningen udgøre 0,8-1,5 % af ÅDT
på Vestermark. Idet trafikbelastningen, der relateres til renseanlægget forventes at være jævnt
spredt over dagen, forventes der ikke gener ift. trafikafviklingen og -belastningen som følge af renseanlæggets placering.
Hvis samme tal for årsdøgntrafikken på Omfartsvejen som blev anvendt i afsnit 8.1 sættes i forhold
til ovennævnte antal køretøjer og der regnes konservativt ved at antage, at alle biler benytter Omfartsvejen vil der være tale om 0,04-0,05 % af ÅDT på Omfartsvejen, hvorfor projektet overordnet
vurderes ikke at have en nævneværdig indflydelse på trafikafviklingen omkring Sønderborg.
I situationer, hvor der skal foretages vedligehold af eksisterende bygværker eller installationer vil der
i kortere perioder kunne ske midlertidig stigning pga. håndværkere. Erfaringsmæssigt er der i disse
tilfælde dog oftest tale om kørsel med varebiler, eks. pga. smede- eller elektrikerarbejde, hvorfor
det ikke forventes, at der er tale om tung trafik, som i forhold til trafiksikkerhed vil ændre situationen
på Vestermark markant.
I forhold til de bløde trafikanter, cyklister, knallertkører mv., vil der i driftsfasen være mindre tung
trafik på Vestermark end i anlægsfasen, hvorved risikoen for uheld vil være mindre i denne fase. Når
tilkørselsvejen til renseanlægget og cykelstien mod Kær er færdig kan det pga. den anlægsrelaterede
trafik være anbefalelsesværdigt at tilpasse skiltning og beplantning ved indkørslen.
Som nævnt i beskrivelse af driftsfasens trafikpåvirkning vil der være pga. transport af affald til afbrænding være en del lastbiltrafik til Sønderborg Kraftvarmeværk, der ligger umiddelbart syd for
projektlokaliteten. Den kumulative effekt vil dog være størst i anlægsfasen, da der her vurderes at
være mest tung trafik ifm. anlægsarbejdet. I driftsfasen vil der ca. være en daglig slamtransport fra
renseanlægget og derudover kun ca. 2-3 lastbiler yderligere pr. måned ifm. kemikalieleverance og
bortkørsel af sand og ristegods. Derfor vil den kumulative effekt i relation til trafik med lastbiler være
begrænset i driftsfasen.

9.

Luftforurening, smitte og klima

9.1

Luftforurening
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Anlægsfasen
I forbindelse med etablering af både transportanlæg og renseanlæg vil der blive udført gravearbejde,
som i tørre perioder kan give lokale støvemissioner. Hvis det vurderes, at dette vil være til gene for
omgivelserne, vil der blive vandet på de pågældende steder for at modvirke emission af støv. Derudover vil der pga. kørsel og arbejde med entreprenørmaskiner forekomme en lokal emission som følge
af forbrænding af brændstof. Disse emissioner vurderes dog ikke at have potentiale til at udgøre en
gene for omkringliggende beboelsesområder og vurderes også som værende af mindre betydning i
sammenligning med de kontinuerlige emissioner, som vil forekomme i driftsfasen.
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Driftsfasen
Indledning
Dette afsnit indeholder en identifikation af emissionskilder, samt de hertil hørende immissionsberegninger og lugtudbredelseskort. Immissionsberegning og lugtspredningen udføres med hjælp af programmet OML-Multi 6.2 (Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel). Dette er en spredningsmeteorologisk beregning, der ud fra emissionskilder, vindretning og andre meteorologisk data, terrændata
og placering af bygninger i forhold til lugtkilderne estimerer lugt- og immissionsbidraget i anlæggets
nærområde. Beregningerne udføres i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning fra 2001.
Beregningsresultatet præsenteres dels som tabeller dels som et lugtudbredelseskort, der vha. konturer viser renseanlæggets lugtbidrag. Da Sønderborg Centralrenseanlæg er et barmarksanlæg, der
endnu ikke er bygget, er OML-beregning ikke udarbejdet på baggrund af lugt- og emissionsmålinger.
I stedet anvendes værdier baseret på målinger fra andre renseanlæg samt referenceværdier fra litteratur på området.
Emissionskilder, grænseværdier og beregningsforudsætninger
Dette afsnit beskriver anlæggets emissioner, samt for renseanlægget relevante grænseværdier for
emissioner og immissioner.
Lugt
Renseanlægget må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens areal, men
lugt er en subjektiv størrelse, som vil opfattes forskelligt blandt individer. Dette betyder, at det ikke
er muligt at lave en fuldstændig kvantitativ analyse af lugtens intensitet. I stedet anvendes der en
kvalitativ metode, hvor et særligt lugtpanel vurder intensiteten af lugten. Her defineres lugtkoncentrationen og enheden 1 LE/m³, som den lugtintensitet, hvor halvdelen af en gruppe mennesker vil
være i stand til at registrere et lugtbidrag.
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En approksimation for sammenhængen mellem lugtkoncentration og lugtintensiteten for forskellige
lugtkilder illustreres på figur 9-1.

Figur 9-1 – Approksimation for sammenhæng mellem lugtkoncentration og lugtintensitet (opfattelse) (Løfstrøm, 2000).
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Lugtgenekriteriet sættes jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1985 Begrænsning af lugtgener fra
virksomheder (i daglig tale ”lugtvejledningen”) til følgende:
Lugtgenekriterium
[LE/m³]

Område
Land-, industri- og erhvervsområder

10

Boligområder

5

Tabel 9-1 – Lugtgenekriterium.

Da renseanlægget og de omkringliggende arealer ikke er klassificeret som boligområde vil det være
en grænseværdi på 10 LE/m3, der her er gældende.
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I figur 9-2 ses et kort over arealanvendelsen omkring den ansøgte lokalitet for renseanlægget:

Figur 9-2 - Arealanvendelse omkring den ansøgte renseanlægslokalitet. Renseanlæggets placering er markeret
med rød cirkel. Kortet stammer fra Kommuneplan 2019-2031 for Sønderborg Kommune.

Grænseværdier i tabel 9-1 må kun overskrides kortvarigt (defineret som minutmiddelværdier) i 1 %
af timerne i den mest belastede måned (dvs. 7 timer i alt på en måned). OML-Multi 6.2, som er
programmet, der anvendes til beregningerne, beregner 99 %-fraktilen af timemiddelværdier og vha.
en omregningsfaktor fastlægges maks. minutmiddelværdier. Denne omregningsfaktor er forskellig, alt
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efter om der er tale om punkt- eller arealkilder, hvilket skyldes, at der er forskel på den atmosfæriske
spredning af lugtfanen fra en flad arealkilde og en punktkilde, der ofte er placeret højt i forhold til
omgivelserne (eks. skorsten el. ventilationsafkast). For punktkilder er omregningsfaktoren √60 = 7,8.
Tallet 60 bunder i 60 minutter pr. time i forhold til ét minut. For arealkilder er omregningsfaktoren
√(√(60)) svarende til faktor 2,8. Der er ikke fuldstændig konsensus ang. valg af omregningsfaktorer,
men i forbindelse med beregningerne til denne miljørapport, er de mest gængse værdier anvendt.
Stofemissioner
Emissionsgrænseværdier for anlæggets udledning er fastsat i Miljøstyrelsens Luftvejledning og Gasmotorbekendtgørelsen (BEK nr. 1473 af 12/12/2017).
Grænseværdier for anlæggets bidragsværdi (b-værdi) til immissioner er angivet for specifikke stoffer
i Miljøstyrelsens ”Vejledning om B-værdier” fra 2016. Grænseværdier for emission og immission (bværdi) for relevante stoffer er angivet i tabel 9-2.
Stofnavn

Formel

Emissionsgrænseværdi Immissionsgrænseværdi
mg/Nm³
mg/Nm³

Kvælstofoxider

NOx

190

0,125

Carbonmonoxid

CO

450

1,0

Svoldioxid

SO2

400

0,25

Ammoniak

NH3

-

0,3

Tabel 9-2 - Emission- og immissionsgrænseværdier (dvs. b-værdier).

Der er ikke opstillet en emissionsgrænseværdi for ammoniak, men det vurderes ikke, at der vil forekomme nogen betydende emission af dette fra renseanlægget. Udrådnet slam vil typisk have et kvælstofindhold på 1.000-1.200 mg/l. Af dette vil langt størstedelen være vandopløst som ammonium
(NH4), mens kun en mindre del vil forekomme som ammoniak (NH3). Den kemiske ligevægt mellem
ammonium og ammoniak tilsiger, at ved en pH på 7, som er normalen i udrådnet spildevandsslam, vil
99,4 % af det tilstedeværende kvælstof være ammonium, mens kun de resterende 0,6 % vil forekomme
som ammoniak (beregnet vha. bufferligning med syre-/basebrøk).
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På baggrund af ovenstående, vil det udrådnede slam kun kunne emittere en mindre del af kvælstofindholdet som ammoniak. Samtidig håndteres og pumpes slammet i et lukket system og ikke i åbne
beholdere eller tanke. Efter rådnetanken pumpes slammet til en lukket buffertank forud for afvanding. Efter afvanding snegles slammet til enten slamcontainere eller sættevogne. Slamcontainere vil
omkring indgangen til containeren være dækket af, typisk med et plastikskørt. Hvad angår sættevogne, kan disse ved pålæsning kortvarigt forårsage en lugtemission, når vognen transporteres ud af
hallen, hvorefter den kan dækkes af og bilen kan forlade anlægget.
Identifikation af lugt- og andre emissionskilder
Lugtkilder og luftbehandlingssystemet
Potentielle lugtbidrag fra et renseanlæg stammer hovedsageligt fra behandling af spildevand og slam.
Erfaringsmæssigt vil lugtafgivelsen af spildevandet aftage efterhånden som spildevandet gennemgår
de respektive processer og enhedsoperationer på renseanlægget. Dette betyder, at de bygværker
(dvs. indløb, ristebygværk, sand- og fedtfang og båndfiltre), som ligger længst opstrøms i anlægget
vil forårsage den største lugtafgivelse. I dette projekt er disse bygværker placeret indenfor i lukkede
rum, som er tilsluttet ventilationssystemet, hvorved lugtgenerne mindskes pga. bedre opblanding ved
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afkast fra ventilationssystem. Desuden er der medregnet luftrensning på 99% (i form af reduktionsgrad, ikke teknologivalg) på ventilationsluften i OML-beregning.
De teknologier, der oftest ses anvendt til reduktion af lugt på renseanlæg er biofiltre og aktiv kulfiltre. Andre teknologier kan også anvendes (eks. kemiske scrubbere), men det er som oftest førnævnte typer, der installeres på renseanlæg. Disse filtre kan erfaringsmæssigt præstere ganske
høje rensegrader. EnviDan har erfaring med biologiske filtre, der præsterer 99 % rensegrad for H2S
(svovlbrinte) og >95 % for lugt.
Fyringsanlæg
Det forventes, at der kan blive produceret ca. 2.400 Nm 3 biogas/døgn på det nye centralrenseanlæg
i Sønderborg. Jf. Jørgensen (2009) kan det forventes, at der vil være ca. 65 % metan i biogas, som er
produceret på spildevandsslam. Derved produktionen af metan vil være ca. 1.560 Nm 3/d eller 65
Nm3/h.
Energiindholdet i metan er 10 kWh/Nm3 og derfor vil den estimerede indfyrede effekt ved forbrænding af metanen være: 65 Nm3/h · 10 kWh/Nm3 = 650 kW.
Renseanlægget udstyres derfor med en gasmotor med en indfyret effekt på under 1 MW. OMLberegningen er udført for kvælstofoxider og carbonmonoxid med udgangspunkt i grænseværdierne
oplistet i bilag 1 i Gasmotorbekendtgørelsen (BEK nr. 1473 af 12/12/2017), som gælder for motorer
og gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kW og mindre
end 1 MW. Immissionsberegningen for svovldioxid er udført på baggrund af emissionsgrænseværdien
fra Miljøstyrelsens Luftvejledning.
Renseanlægget forventes også udstyret med en biogaskedel, men denne forventes kun at finde anvendelse, hvis der er nedetid på gasmotoren pga. eksempelvis service eller vedligehold og den vil
derfor ikke finde anvendelse i en normal driftssituation. På denne baggrund medtages den ikke i OMLberegningen.
Følgende kilder indgår i OML-modellen:
Punktkilder
1. Afkast for ventilationsanlæg (dvs. luft fra indløb, riste, sandfang, primærtanke, slamafvanding mv.)
2. Skorsten for gasmotor
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Arealkilder
1. Tre procestanke til biologisk behandling af spildevand
Resultater og vurdering
I dette afsnit præsenteres resultatet af OML-beregningen, dvs. spredningen af lugt fra anlægget og
stof-immissioner i området omkring anlægget. Lugt- og stofbidragene til omgivelserne fastsættes beregningsmæssigt i forhold til et fastlagt punkt (origo) på anlægget, og beregnes for 1,5 meter over
terræn.
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Lugtbidrag
I figur 9-3 er 99 %-fraktilen for den beregnede lugtudbredelse vist.

Figur 9-3 – Lugtudbredelseskort. Kortet illustrerer renseanlæggets lugtbidrag ved hjælp af isolinjer med en
opløsning på 1 LE/m³. Renseanlæggets omtrentlige placering er indikeret med gult. Det illustrerede lugtbidrag
er 99 %-fraktilen for renseanlæggets lugtkilder.
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Den viste lugtudbredelse beregnet med en afkasthøjde på 20 meter for gasmotorens skorsten og med
ventilationsafkast placeret 7 meter over terræn.
Renseanlægget vil være beliggende i åbent landområde, mens de omkringliggende arealer er enten
erhvervsområder eller marker, hvorfor der bør sigtes efter at holde lugtimmissionen i omgivelserne
på maksimalt 10 LE/m3. Denne lugtimmission kan ikke helt holdes inden for skel, men udbredelse af
lugtfanen med denne koncentration er ikke stor, og idet der ikke er beboelse i umiddelbar nærhed af
projektlokaliteten vil der ikke forekomme lugtgener i beboelsesområder, hvilket også gælder for beboerne i Kær. Desuden bør det pointeres, at lugtudbredelsen i figur 9-3 er en 99 %-fraktil for den
værste måned, dvs. den viste lugtudbredelse vil maksimalt forekomme i 7 timer i den værste af årets
12 måneder. Desuden er størstedelen af området umiddelbart nord og øst for anlægsplaceringen udlagt som skovrejsningsområde, hvorfor der i fremtiden ikke vil forekomme arealanvendelse, som kan
generes af de kortvarige lugtgener fra renseanlægget. Der er ikke lavet lugtudbredelseskort for middelværdien, men beregning af denne bekræfter, at under en normalsituation vil lugtudbredelsen fra
anlægget være markant mindre end vist i figur 9-3.
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På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke er risiko for lugtgener i beboelsesområder,
hverken Kær mod nord, Sønderborg mod syd eller gårdene imellem vil opleve lugtgener som følge af
renseanlæggets placering. Kun helt lokalt omkring kraftvarmeværket umiddelbart syd for renseanlægget vil der kortvarigt kunne opleves lugt fra renseanlægget.
På Løkkegård, der ligger på modsatte side af Vestermark, kan lugtkoncentrationen forventes at ligge
på 2-3 LE/m3, hvorved Miljøstyrelsens krav er overholdt med god margin, idet lugtgrænseværdien i
landzone (som Løkkegård er placeret i) normalt fastsættes til 10 LE/m3.
I dette projekts idéfase er der fremsat bekymringer ang. den fremtidige anvendelighed af matriklerne
på erhvervsområdet Tech 21 øst og sydøst for anlægget samt gener i forhold til det fredede område
ved Kær Vestermark. Den udførte OML-beregning indikerer, at der ikke kan forventes at forekomme
problemer i forhold til at overholde lugtkravet i disse områder.
Der er den 11.08.2020 indsendt forslag om ny lokalplan 4.9-7 – Center for verdensmål, Lykkegård.
Ifm. lokalplanen har NIRAS udarbejdet et skriv om ”diverse miljøforhold - ifm. Center for verdensmål - 31. marts 2020” vedlagt som bilag 5.
Ifm. udarbejdelse af vedlagte notat, har NIRAS fået tilsendt ovenstående vurdering af luftforurening, hvor også rapportens luftudbredelseskort indgår i deres vurdering.
I høringsfasen indsendte Sønderborg Forsyning følgende høringssvar.
”Her er Sønderborg Forsynings bemærkninger til Lokalplan 4.9-7 Center for Verdensmål, Løkkegård.
Det fremgår af materialet, at man ønsker at ændre anvendelsen på Lykkegård til ” et center for
verdensmål og en naturbørnehave”
Sønderborg Forsyning har principielt ikke indvendinger mod, at man ændrer arealanvendelsen. Dog
skal man i forbindelse med planlægningen tage højde for, at der er planlagt et stor centralt renseanlæg som umiddelbar nabo til arealet. Vælger man at fortsætte planen, så accepterer man også
opførelsen af det planlagte renseanlæg og de konsekvenser som dette medfører. Det vurderes at
det vil have mindre miljømæssige udfordringer for planen.
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Som det fremgår på notatets figur 2.1, så ligger arealet lige op ad kraftvarmeværket og det fremtidige renseanlæg. Her skal det bemærkes, at det planlagte renseanlægs placering er nøje udvalgt
af flere grunde. De vigtigste er synergimuligheder med kraftvarmeværk og flisfyringsværket samt
muligheden for at graviterer den rensede spildevands til Als Sund, uden at anvende energi til at
løfte vandet. Alle for at reducere energiforbruget og muligheden for udnytte de termiske ressourcer som spildevandet giver mulighed for. at skabe energi, i.e. opbakning til ProjectZero. Det har i
de indledende faser været undersøgt konsekvensen ved at flytte renseanlægget til anden position,
men det vil medføre øget energiforbrug samt reducere synergimulighederne.
I notatet figur 4.8, fremgår det lugtudbredelseskort, som er udført i forbindelse med miljørapporten til den nye centralrenseanlæg. Kortet tager udgangspunkt i, at de biologiske tanke er længst
væk fra Lykkegård, samt at indløbsbygværk og sandfang er overdækket. Erfaringsmæssigt kan lugtgener, i særlige tilfælde, fra selv velfungerende renseanlæg registreres op til 300 m fra kilden.
Renseanlægget drift vil øge trafikbelastningen til området, idet der bliver behov for transport af
slamsugere, vogntog med afvandet slamslam, personale og fældningskemikalier.
Under anlægsfasen vil der blive en stor trafikbelastning med tunge køretøjer. I denne fase må der
forventes et forhøjet niveau af støj og støv.
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Sønderborg Forsyning mener, at det i planen skal indgå: at accepterer opførelsen af det planlagte
centralrenseanlæg med de ulemper, som er anført ovenfor.”
Med udgangspunkt i ovenstående, kan det konkluderes at man var bekendt med planerne for centralrenseanlæggets placering og konsekvenser for det ansøgte Lokalplan 4.9-7 – Center for verdensmål,
Lykkegård.” Det er ikke sket ændringer i forholdene siden materialet er fremsendt til NIRAS ifm.
udarbejdelse af lokalplanen. Hvorfor emnet ikke er yderligere beskrevet i rapporten.
Andre luftemissioner
Grænseværdierne samt den maksimale immission (99 %-fraktil) til omgivelserne for NOx, CO og SO2
fremgår af tabel 9-3. De beregnede b-værdier er bestemt med en skorstenshøjde på 20 meter.
Grænseværdierne er angivet i ”Vejledningen om B-værdier, vejledning nr. 20, 2016”.

Parameter

Stof

Enhed

Værdi

Total emission

NOx

g/s

0,068

Beregnet b-værdi

NOx

mg/m³

0,0089

Grænseværdi (b-værdi)

NOx

mg/m³

0,125

Total emission

CO

g/s

0,162

Beregnet b-værdi

CO

mg/m³

0,021

Grænseværdi (b-værdi)

CO

mg/m³

1,0

Total emission

SO2

g/s

0,144

Beregnet b-værdi

SO2

mg/m³

0,019

SO2
Grænseværdi (b-værdi)
mg/m³
0,25
Tabel 9-3 - Beregningsresultater for stofimmissioner og tilsvarende grænse for bidragsværdi iht. Miljøstyrelsens vejledning om b-værdier, 2016.

Som det fremgår af tabel 9-3 overholdes b-værdierne for både NOx, CO, og SO2 med pæn margin i
omgivelserne, hvorfor emissionerne fra anlægget ikke er af problematisk karakter i forhold til luftforurening i området. Som tidligere nævnt i dette afsnit er der ikke regnet på emission/immission for
NH3, da dette kun kan forventes frigivet i negligerbare mængder.
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9.2

Kumulative effekter

I forhold til emissioner i omgivelserne, som vil kunne medvirke til en kumulativ effekt kan primært
nævnes Sønderborg Kraftvarmeværk, som er beliggende umiddelbart syd for renseanlæggets ansøgte placering. Kraftvarmeværkets emission til omgivelserne er dog reguleret gennem anlæggets
miljøgodkendelse, som også forholder sig til atmosfærisk spredning og herunder også b-værdierne
for de stoffer, der emitteres (Miljøstyrelsen, 2014). Ifm. kraftvarmeværkets miljøgodkendelse er
der blevet udarbejdet OML-beregning for b-værdier for at eftervise den atmosfæriske spredning fra
anlæggets 74 meter høje skorsten. På baggrund af disse vurderes det i kraftvarmeværkets miljøgodkendelse, at b-værdierne overholdes, hvorfor den kumulative effekt ifm. emission fra renseanlægget ikke vil medføre en uacceptabel effekt i forhold til overholdelse af b-værdier.
Hvorvidt der er en kumulativ lugtpåvirkning, kan ikke estimeres på baggrund af de tilgængelige oplysninger i miljøgodkendelsen.
Det er desuden oplyst, at der i Kær, nord for projektlokaliteten, er beliggende et husdyrbrug, hvorfra der også kan forekomme lugtemission. Med henblik på at belyse en eventuel kumulativ effekt er
der fortaget en samlet beregning af lugtudbredelsen fra renseanlæg og husdyrbruget i Kær, ca. 900
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meter nord for renseanlægget. Som forudsætning for lugtemissionen fra husdyrbruget er der anvendt standardtal fra Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1261 af 29/11/2019) for konventionelle slagtekyllinger sammen med tal for produktionsareal og afkasthøjde oplyst af Sønderborg
Kommune.
Resultatet af beregningen viser, at der ikke forekommer kumulative effekter, som medfører overskridelse af Miljøstyrelsen lugtgenekriterie (5 LE/m3) i området mellem husdyrbruget og renseanlægget. Den maksimale lugtkoncentration (dvs. 99 %-fraktil) er i området mellem de to lugtkilder
beregnet til ca. 2-3 LE/m3, hvorved der ikke forekommer overskridelser.

9.3

Smittespredning

Renseanlægget påtænkes opført med åbne procestanke. Alle sikkerhedsbassiner på nær Broager
etableres som lukkede tanke. Årsagen til at Broager planlægges åbent er, at det eksisterende sikkerhedsbassin genanvendes, som i forvejen er åbent. Situationen ved Broager vil derfor være uforandret, ud over at overløb til bassinet i plan reduceres.
Spildevand indeholder en række mikroorganismer, som kan virke sygdomsfremkaldende på mennesker. Spredning af disse til omgivelserne er primært forårsaget ifm. dannelse af aerosoler på renseanlægget. Aerosoldannelse vil være knyttet til turbulens og omrøring i spildevandet. Da forbehandlingen af spildevandet vil ske indendørs i lukkede enheder (f.eks. riste) vil aerosolfrigivelsen herfra
befinde sig på et lavt niveau.
Anlægsspecifikke forhold vil have betydning for dannelsen af aerosoler. F.eks. refererer Andersen
(2016) til undersøgelser på Renseanlæg Avedøre, som indikerer, at bundbeluftning giver lavere bakteriekoncentrationer i omgivelserne end overfladebeluftning. Der påtænkes anvendelse af bundbeluftning på det nye centralrenseanlæg i Sønderborg.
Efterklaringstankene vurderes ikke at forårsage en særligt stor andel af aerosoldannelsen, da vandet
i efterklaringstankene er væsentlig mindre turbulent end i procestankene. Der er hverken omrøring
eller beluftning i efterklaringstankene. Desuden bundfældes det aktive slam, hvori hovedparten af
mikroorganismerne vil befinde sig, og slammet pumpes ud gennem en grube i bunden.
Miljøstyrelsen (1980) har undersøgt, hvilke faktorer, der afgør risikoen for aerosolbåren smittespredning. Heri influerer bl.a. vindstyrke, temperatur, UV-stråling fra solen og luftfugtighed. Det
berettes i samme studie, at området omkring et renseanlæg, hvori der kan forekomme kimtal større
end baggrundsværdien i en række undersøgelser er estimeret til 150 – 250 m i vindretningen.
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Ringsted et al. 2011 refererer til en undersøgelse på Bjergmarken Renseanlæg 1993/1994, hvori det
konkluderes, at der kan forekomme forhøjede koncentrationer af mikroorganismer i op til 100 meters afstand af renseanlægget.
Ved nogle vindretninger vil det derfor forventes at kunne måles kimtal over baggrundsværdien ud
over renseanlæggets matrikel. Renseanlæggets placering lægger ikke op til en potentiel smitterisiko
hvorfor overdækning af procestanke på denne baggrund vurderes irrelevant. Der er ikke kendskab til
andre luftbårne smittefarer som udgør en risiko for menneskes sundhed.
Løkkegård ligger i denne henseende placeret inden for det område (150-250 m), hvor der på baggrund af Miljøstyrelsens (1980) undersøgelser kan forekomme kimtal, der er større end baggrundsværdien. Dog er Løkkegård placeret vest for renseanlægget, hvorved transport af bakterier/kim
kræver østenvind, hvilket statistisk er en sjælden vindretning. DMI’s vindstatistik for perioden 19611990 (Cappelen og Jørgensen, 1999) for stationen Rønhave, der ligger 2,4 km nordnordvest for renseanlægget viser, at østenvind statistisk set kan forventes i mindre end 10 % af tiden set over hele
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året. Heraf vil vindstyrken i hovedparten af tiden med østenvind være 5 m/s eller mindre altså ret
svag vind.
På baggrund af ovenstående vurderes det, at det ikke kan udelukkes, at kimtallet ved Løkkegård,
kan være let forhøjet ift. baggrundsbelastning som følge af renseanlæggets placering. Samtidig er
Løkkegård dog beliggende i fordelagtig retning, da vest- og sydvestenvinden i hovedparten af tiden
vil bære en evt. spredning af kim mod markområderne øst og nordøst for anlægget.
Miljøstyrelsen (2000) refererer desuden til undersøgelser blandt driftspersonale på renseanlæg i Europa og USA, og her har det ikke være muligt at dokumentere forhøjet risiko for spildevandsbårne
sygdomme.
Hvis det forekommer, at der i fremtiden bliver påvist en smitterisiko af f.eks. virus, så er centralrenseanlægget forberedt for tertiære trin, hvorfra det kan laves f.eks. forbehandling med UV-lys,
eller andet som dræber den pågældende virus. Det skal bemærkes, at havner vi i en situation hvor
renseanlægget udgør en smitterisiko, så vil det klart være at foretrække, at dette skal håndteres
fra et centraliseret anlæg og ikke fra de 4 eksisterende anlæg. Ift. nabobebyggelse mv. så er det
nye centralrenseanlæg placeret meget fornuftigt ift. de eksisterende placeringer, som også ligger
tæt på anden bebyggelse.

10. Råstoffer, jord og affald
10.1 Råstoffer og ressourceforbrug
Anlægsfase
Anlægsarbejdet ifm. både transport- og renseanlæg vil indebære brug og anvendelse af traditionelle
metoder og materiale, hvorfor der vil være forbrug af sand og grus i forbindelse med planering og
fundering af renseanlæggets forskellige tanke, bygværker og bygninger. I forbindelse med opførelsen
af tankanlæg, bygning mv, vil der blive anvendt beton og stål, som de primære byggematerialer og
det forventes ikke, at sjældne eller utraditionelle byggematerialer vil indgå i anlægsarbejdet i nævneværdige mængder. De eksakte mængder af de forskellige byggematerialer er endnu ikke beregnet,
idet detailprojekteringen endnu forestår.
Under anlæg af transportledningerne vil der i områder, hvor der er blød bund blive anvendt afretningssand ifm. anlægsarbejdet, mens der genopfyldes med afgravet jord.
Tilkørselsvej, parkeringspladser og vej på selve anlægget bliver anlagt med asfalt.
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Driftsfase
I driftsfasen vil det primære forbrug af råstoffer på renseanlægget være forbrug af en koagulant
(fældningskemikalie) til fældning af fosfor i spildevandet samt forbrug af polymer til udrådnet slam
forud for afvanding.
Forbruget af fældningskemikalie til fosforfjernelse vil blive reguleret ud fra molforholdet mellem
fosfor og jern el. aluminium, som er de to mest anvendte stoffer til fosforfældning. Erfaringsmæssigt
kan der forventes en dosering på 125-175 g jernklorid/m3 (Winther et al. 2009). Dog vil der ved det
foreslåede procesdesign på det nye renseanlæg være en vis grad af biologisk fosforfjernelse, hvorfor
ovenstående sandsynligvis vil være en overestimering.
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Doseringen af polymer til det udrådnede slam forud for slutafvanding sker med henblik på at kunne
opnå en højere tørstofprocent i det afvandede slam, hvorved slamcontainernes og lastbilernes kapacitet udnyttes bedre, idet der ikke skal transporteres en masse vand i det afvandede slam. Mængden
af polymer, der skal doseres kan ikke estimeres præcist på forhånd, men typisk vil der blive doseret
7-15 kg polymer/ton TS (Henze et al. 2010). Den eksakte mængde afhænger primært af typen af
slam, den eksakte polymertype samt hvilken afvandingsenhed, der anvendes.
I transportanlægget vil der også finde kemikaliedosering sted, idet svovlbrintebekæmpelse vil være
nødvendigt grundet forholdsvis lange transporttider i ledningsnettet. Det er ikke endeligt besluttet,
hvilket kemikalie, der skal doseres, men med god sandsynlighed kunne det være jern, aluminium eller
nitrat. Ifm. valget skal der tages højde for flere faktorer, idet dette kan have indflydelse på spildevandssammensætningen og dermed slamegenskaberne i renseanlægget. Da der ikke er truffet beslutning om det eksakte kemikalie, er det ikke muligt at estimere forbruget.
For at undgå jordforurening vil de kemikalier, som kan forårsage eks. jordforurening blive opbevaret
i beholdere/tanke, der er bestandige i forhold til pågældende kemikalie og derudover er placeret i
enten betonkummer eller tanke/beholdere med dobbeltvæg.
Alt dosering til svovlbrintebekæmpelse ledes sammen med spildevandet ind på det nye centralrenseanlæg.

10.2 Jordbund (Jordforurening)
Der er ikke registreret eller kortlagt jordforurening i områder som berøres ifm. anlægsarbejdet. Såfremt der under gravearbejdet mod forventning findes tegn på jordforurening, vil Sønderborg Kommune blive kontaktet. Dette glæder for både transportanlægget og renseanlægget. Desuden vil der i
forbindelse med anlægsarbejdet for begge dele af projektet være reduceret til- eller frakørsel af
jord, idet afgravet jord vil blive anvendt til genopfyldning ifm. transportanlægget, mens afgravet jord
på renseanlægget vil blive placeret i en volde, der vil skærme renseanlægget mod hhv. nord og vest.
Anlægsarbejdet på søterritoriet vurderes ikke at medføre en risiko for jordbundsforurening, idet selve
ledningen samt tilhørende ballastwirer er udført i korrosionsbestandige materialer, der er modstandsdygtige overfor det marine miljø. Sejlads i forbindelse med anlægsarbejdet vurderes ikke at medføre
forøget risiko for jordbundsforurening, idet et uheld ikke vurderes at kunne medføre udslip af stoffer,
der pga. densitet vil aflejres i havbunden og forurene denne.
I tilfælde af, at der skulle forekomme et brud eller læk på en given ledning vil dette kunne registreres
i anlæggets SRO-system og for at imødegå denne situation er de marine strækninger udført dobbeltstrenget, sådan at hvis der kun er en ledning til rådighed vil denne kunne håndtere 1,5 gange tørvejrsflowet. Anlægsarbejdet på de marine strækninger vil blive udført efter BAT på området og vurderes derfor ikke som værende en risikobetonet aktivitet i forhold til jordbundsforurening.
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10.3 Affaldsproduktion og håndtering
Under anlægsfasen vurderes der ikke at forekomme nogen nævneværdig produktion af affald. De
restmaterialer og overskudsprodukter, der i mindre mængder vil forekomme, vil blive bortskaffet
løbende efter gældende regler og i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes forskrifter for
håndtering af affald.
I driftsfasen vil der på renseanlægget produceres affald i form af ristegods, bundfældet sand og slam.
Mængden af ristegods vil jf. Winther et al. (2009) typisk være i størrelsesordenen 3-4 l/PE/år og ved
en statusbelastning på 73.200 PE vil der produceres 220-290 m3 ristegods pr. år, mens sand, som
bundfældes i sandfanget, jf. Winther et al. (2009) typisk vil udgøre en mængde på 5-10 l/PE/år,
hvilket ved en belastning på førnævnte giver en estimeret samlet mængde på 370-730 m3/år.
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Ristegods blive samlet i en container, hvorfra det slutteligt afhentes og køres til forbrænding, mens
sand ledes til en sandvasker, hvor det renses for eks. organisk stof. Herfra ledes det vha. et transportsystem til en sandcontainer. Det vaskede sand er velegnet til f.eks. indbygning i vejkasser og
omkringfyldning ved bygninger.
Som følge af den biologiske rensning af spildevandet vil der på renseanlægget være en produktion af
slam som ved fuld belastning på 90.000 PE forventeligt vil være ca. 6.750 kg SS/d. Dette slam vil blive
udrådnet anaerobt i anlæggets rådnetank, hvilket har den fordel, at slammængden reduceres pga.
mikrobiologisk nedbrydning samtidig med, at der produceres biogas.
Det forventes, at slammængden vil reduceres med ca. 2.500 kg SS/d. Hvorfor der vil udtages ca. 4.250
kg SS/d til afvanding. Med det forventede tørstofindhold vil denne mængde svare til ca. 135 m3/d.
Efter tilsætning af polymer opkoncentreres slammet fra ca. 4 % til ca. 24 % TS. Den daglige mængde
af udrådnet slam, der skal borttransporteres vil være ca. 20 ton.
Det forventes, at slammet overholder grænseværdierne i ”Bekendtgørelse om affald til jordbrugsformål” (BEK nr. 1001 af 27/06/2018), tidligere kendt som ”Slambekendtgørelsen”, hvorfor slammet
derved kan udbringes på landbrugsjord. Det gøres opmærksom på, at slammet fra de respektive renseanlæg i dag overholder krav til miljøfremmede stoffer og tungmetaller for udbringning på landbrugsjord.
Derudover vil der i driftsfasen genereres en mindre mængde affald bestående af f.eks. husholdningsaffald fra mandskabsfaciliteter, tomme oliedunke, kemikalierester fra spildevandsanalyser,
brugte batterier o. lign. Disse affaldsfraktioner vil blive bortskaffet efter gældende forskrifter og
regler. Samlet set vurderes denne affaldsmængde dog ikke at være større end på de nuværende
renseanlæg, som erstattes af det nye centralrenseanlæg.

11. Overfladevand og grundvand
11.1 Overfladevand, udledning til vandløb, vådområder eller hav, udledning af
spildevand
Sønderborg Forsyning har fået udarbejdet en rapport fra DHI (bilag 2), hvor konsekvenserne ved forskellige udledningspunkter er belyst for så vidt angår fortynding og påvirkning af badevandskvaliteten i området. Resultatet viser, at en flytning af det eksisterende renseanlægs udledningspunkt i Als
Sund til en nordligere position ca. 900 m, medfører den mindste udstrækning, hvor fortyndingen er
< 100 gange.
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En centralisering af spildevandsrensningen vil reducere den samlede miljøpåvirkning for såvel kvælstof (N) og fosfor (P). Det er beregnet, at den samlede udledning af N reduceres 13 tons/år, mens
reduktionen for P er på 1,5 tons/år.
Centraliseringen imidlertid også betyde, at hele udledningen sker til Als Sund, hvor udledningen i 0
alternativet er fordelt over flere vandområder.
Sønderborg Forsyning gennemfører løbende separeringsprojekter og vurderer i den forbindelse, at
den behandlede spildevandsmængde vil reduceres ca. 7 mio. m3 ved et normalt nedbørsår (ca. 730
mm).
Det nye centralrenseanlæg etableres efter BAT-princippet på økonomisk og teknisk bæredygtige vilkår. Spildevandsrensningen vil som gennemsnit have udledningskarakteristika som anført i Tabel
11-1.
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Koncentration
Mængde

COD, tons/år

Total-N, tons/år

Total-P, tons/år

30 mg/l

3,5 mg/l

0,32 mg/l

211

24

2,25

Tabel 11-1 Årlig udledning af næringsstoffer fra centralrenseanlæg ved 7 mio. m3 spildevand.

Specifikt for Als Sund vil det resultere i, at hverken kvælstof- eller fosforbelastning vil øges ift. gennemsnitsbelastningen over de sidste 5 år, hvilket skyldes forbedret spildevandsrensning.
Anvendelse af aktiv slam processer til spildevandsrensningen er meget effektiv til nedbrydning af
miljøfremmede stoffer.
Netop en centraliseret spildevandsrensning gør det relativt nemt at supplere med en tertiær rensning for yderligere reduktion af f.eks. medicinrester, miljøfremmede stoffer, tungmetaller etc.
Det nye centralrenseanlæg arealdisponeres for et tertiært behandlingstrin.
Sønderborg Forsyning har igangsat en intensiv plan for at reducere påvirkningen fra regnvand som et
led i centraliseringsplanerne. Denne indsats er et afgørende element for den fremtidige hydrauliske
belastning. I Tabel 11-2 er vist forsyningens separeringsplaner frem mod 2026, henholdsvis 2038 ift.
de nuværende reducerede fælleskloakerede arealer. Tidspunktet 2026 er valgt, da det nye centralrenseanlæg forventes at kunne idriftsættes på dette tidspunkt. Forsyningens langsigtede separeringsplaner dækker perioden frem til 2038.
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Område

Opus status 2020

Plan 2026

Plan 2038

Red. ha

Red. ha

Red. ha

Nordborg

29,15

18,04

0,00

Langesø

2,48

0,00

0,00

Svenstrup/Himmark

0,58

0,00

0,00

Guderup

12,75

0,00

0,00

Augustenborg

15,20

0,00

0,00

Sønderborg

57,63

41,96

32,19

V. Sottrup

14,28

0,00

0,00

Blans

8,55

0,00

0,00

Nybøl

9,92

0,00

0,00

Broager

18,43

0,00

0,00

Gråsten

8,24

0,00

0,00

Rinkenæs/Vårhøj

10,06

0,00

0,00

Sum ha

187,27

60,00

32,19

100

32

17

Rest bef. areal i %

Tabel 11-2 - Forsyningens separeringsplaner ved angivelse af det reducerede areal for fælleskloakerede områder angivet i ha.

Som det fremgår af Tabel 11-2, er det alene en del af Sønderborg og Nordborg, der ikke er separeret før det nye centrale renseanlæg idriftsættes. Samlet set vurderes tilledningen af overfladevand
reduceret med 68 % inden idriftsættelse af det nye centralrenseanlæg og med 83 % inden år 2038.
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Nedenfor redegøres der for konsekvenser i de enkelte recipienter ved gennemførsel af planen. Der
redegøres for konsekvenser ved reducering af eksisterende udløb fra eksisterende renseanlæg i Sønderborg til Als Sund, for etablering af nyt udløb fra nyt renseanlæg i Sønderborg i Als Sund, for reducering af udløb fra Broager Renseanlæg til Flensborg Fjord (Ydre), for reducering af udløb fra
Gråsten Renseanlæg til Flensborg Fjord (ydre) samt for reducering af udløb fra Himmark Renseanlæg til det Sydlige Lillebælt Als-Ærø. Ved Himmark foretages der ligeledes en vurdering af betydningen af reducering af udløbet for vandløbet Gildbæk, da udløbet løber via dette vandløb til det Sydlige Lillebælt Als-Ærø.

Konsekvenser ved Als Sund
Ved nedlæggelse af det eksisterende udløb fra Sønderborg Renseanlæg og etablering af et nyt udløb, flyttes udløb af renset spildevand ca. 900 m mod nord, men udledningen sker til den samme recipient (Als Sund). Als Sund er defineret som type M1-fjord (jf. vandområdeplanen) og dermed karakteriseret ved en generelt stor vandudskiftning (via en nordgående strøm), varierende saltholdighed, periodevis lagdeling og en lille afstrømning til fjorden. Vandudskiftningen kan derfor også til
tider være ringe i dele af vandområdet, men er generelt stor.
Ved etablering af et nyt renseanlæg og et nyt udløb nordligere i Als Sund, ændres udledningspunktet for renset spildevand, men der øges ikke i den samlede mængde af tilførte næringsstoffer.
Ifølge de fremlagte beregninger øges den årlige udledningen af organisk stof (målt som COD) med 68
tons/år, mens udledningen af kvælstof og fosfor er status quo.
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Konsekvenser miljøtilstand i Als Sund
I kystvande er det hovedsagelig mængden af kvælstof, der er en styrende faktor ift. målopfyldelse
ift. vandområdeplanerne. Ifølge den gældende Vandområdeplan (2015-2021) er den nuværende
samlede udledning af kvælstof til Als Sund, Als Fjord og Augustenborg Fjord 480,3 tons N/år. Udledningen er ikke opgjort separat for Als Sund. Aarhus Universitet har i 2010 foretaget en analyse af,
om det er muligt at opstille kriterier for, hvornår en merudledning af kvælstof til marine områder
vil medføre en nedgang i miljøtilstanden (Markager et al. 2010). Analysen peger på, at enhver merudledning til et vandområde, der ikke har opnået sin målsætning om god økologisk tilstand, pr. definition forringer vandområdet mulighed for at opnå netop god økologisk tilstand. Samtidigt peger
analysen også på, at hvis nitratkoncentrationen ændres med mindre end 5 % i et vandområde, vil
det ikke være muligt at påvise en ændring i miljøtilstanden. I tilfældet Als Sund vil en gennemførelse af planen medføre, at udledning af kvælstof holdes på det sammen niveau som i dag. Dermed
vil en gennemførsel af planen ikke forringe muligheden for målopfyldelse i Als Sund.
Lokalt på havbunden kan udløb fra renseanlæg medføre ændringer i flora of fauna, da koncentrationerne af næringsstoffer, fødeudbuddet og temperaturen lokalt vil blive påvirket. Etablering af et
nyt udløb i Als Sund vil derfor kunne påvirke bundfauna og flora lokalt omkring udledningspunktet.
Nedenfor laves således en vurdering af, i hvor høj grad de enkelte biologiske elementer kan påvirkes
lokalt – indenfor en meget kort afstand af udløbet (20-30 m). Vurderingen er lavet for den direkte
biologiske påvirkning og ikke ift. målopfyldelse for vandområdet, da der ikke findes tilgængelig viden, der gør det muligt at lave denne vurdering ift. hvordan påvirkning på de enkelte biologiske elementer vil påvirke målopfyldelsen for vandområdet. Vurderingerne er lavet ift. generelle oplysninger og forhold, da de lokale specifikke forhold ved udløbspunktet ikke kendes. Der sammenlignes
mellem det eksisterende udløb og planlagte udløb i Als Sund. Vurderingen laves udelukkende ift.
driftsfasen.
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I vurderingen er inddraget, at det eksisterende udløb fremadrettet vil blive nedlagt. Overløb til Als
Sund vil forekomme i eksisterende overløbsbygværker, men med faldende hyppighed og omfang
over tid ifm. separeringsplanerne i kloakoplandene.
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En forøgelse i udledningen af organisk stof (målt som COD) til Als Sund er vurderet til ikke at have
en betydning for sandsynligheden for at kystvandområdet opnår målopfyldelse, da det i kystvande
hovedsagelig er mængden af kvælstof, der er en styrende faktor ift. målopfyldelse og ift. vandområdeplanerne. Udledning af organisk stof kan derimod have en lokal påvirkning lige ved udløbsrøret,
og udledning af organisk stof vurderes derfor ift. en lokal påvirkning ved udløbsrøret i nedenstående
punkter. Den lokale vurdering laves også ift. udledning af næringsstoffer og en evt. påvirkning lokalt
ved udløbsrøret.
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Planteplankton – lokalt ved udløbspunktet
Øges tilførslen af næringsstofferne kvælstof og fosfor til marine områder kan mængden af planktonalger potentielt kunne forøges lokalt i udledningsområdet. Størrelse på forøgelsen i mængden af
planktonalger vil afhænge af, hvor mange tilgængelige uorganiske næringsstoffer i form af kvælstof
og fosfor der findes.
Generelt er det kun en mindre del af den samlede mængde udledt kvælstof, som planteplankton
kan udnytte direkte. Samtidigt er planktonalgernes opholdstid i vandet lokalt ved udledningspunktet
meget kort, og det vurderes derfor ikke sandsynligt, at planteplanktonet kan nå at opbygge en markant forhøjet biomasse i selve området for udledningen.
Det vurderes derfor, at effekten på ændringer i mængden af planktonalger lokalt ved nedlæggelse
af det eksisterende udløb vil være minimal, da plankeplankton kun direkte kan udnytte en mindre
del af den udledte mængde kvælstof og der således skal ske en omsætning af kvælstoffet for planteplankton kan udnytte en større del. Denne omsætning sker først længere væk fra udløbspunktet.
Ligeledes vurderes det, at effekten på ændringer i mængden af planktonalger lokalt ved etablering
af et nyt udløb vil være minimal af samme årsag som beskrevet ovenfor.
Vegetation– lokalt ved udløbspunktet
I driftsfasen kan den fasthæftede vegetation potentielt blive berørt indirekte af skygning som følge
af en udledning af næringsstoffer til området, da forhøjede niveauer af næringsstoffer kan føre til
øgede mængder af planktonalger. Forhøjede næringsstofkoncentrationer kan desuden føre til en direkte ændring i plantesamfundet. Således kan étårige, eutrofieringsbetingede trådalger og løstliggende alger favoriseres frem for flerårige arter af makroalger og blomsterplanter.
Da effekten på planteplankton lokalt ved udløbspunktet vurderes som minimal, vurderes en medfølgende effekt på planter som følge af skygning ligeledes at være minimal. Ydermere vurderes den
lokale stigning i koncentrationer af næringsstoffer ikke at være tilstrækkeligt stor til, at der vil forekomme ekstraordinær vækst af eutrofieringsbetingede alger.
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Det vurderes derfor, at effekten på vegetation lokalt ved nedlæggelse af det eksisterende udløb vil
være minimal. Ligeledes vurderes det, at effekten på vegetation lokalt ved etablering af et nyt udløb vil være minimal. Vurderingen begrundes med, at der ikke vil forekomme en sænkning af lystilgængeligheden lokalt ved udløbspunktet, som følge af en opblomstring af planteplankton.
Bunddyr– lokalt ved udløbspunktet
Bunddyrene lokalt omkring udløbet fra renseanlægget kan potentielt blive påvirket af det rensede
spildevand. Bunddyr reagerer på ændringer i fødeudbud, og da det rensede spildevand indeholder
rester af organisk stof, vil dette kunne forårsage ændringer i bundfaunasamfundet. Selv små ændringer i fødeudbuddet og tilgængeligheden vil kunne forårsage ændringer, idet de enkelte arter
har forskellige evner til at kunne udnytte et øget indhold af organisk stof. Muslinger i Als Sund er
filtrerende organismer, der lever af at filtrere vandet for fødepartikler. De fleste muslinger er ligeledes langsomtvoksende og bliver flere år gamle, hvorfor de generelt er mere følsomme over for
forurenende stoffer end arter med kortere livscyklus. Også de fleste krebsdyr samt søpindsvin hører
til de bunddyr, der er følsomme over for påvirkningen med organisk stof. Andre grupper af bunddyr
som f.eks. havbørsteorme har et betydeligt kortere livsforløb end muslingerne, hvilket favoriserer
dem frem for andre organismer i et ustabilt miljø og i et miljø, hvor fødetilgængeligheden er stor,
såsom ved udløb fra renseanlæg.
Det vurderes derfor, at effekten på bunddyr lokalt ved det eksisterende udløb vil være positiv, da
der ved dette punkt fjernes tilførsel af organisk stof der kan ændre artssammensætning mellem
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bunddyrene. Ligeledes vurderes det, at effekten på bunddyr lokalt ved etablering af et nyt udløb vil
være væsentlig over tid, da der ved dette punkt lokalt vil være en forhøjet koncentration af organisk stof, der kan medføre ændringer i artssammensætningen blandt bunddyr.
Fisk– lokalt ved udløbspunktet
Fisk er meget mobile arter og de kan derfor hurtigt forlade et lokalt område, hvis der opstår ikkefavorable forhold som f.eks. ændringer i temperatur, sænket iltindhold i vandet, forstyrrelser eller
for høje koncentrationer af suspenderet stof i vandfasen. Ved udløb fra renseanlægget forventes
der ingen forøget forekomst af iltsvind i området omkring selve udløbet. Ligeledes forventes heller
ikke ændringer i bunddyrenes arts- og individsammensætning på et niveau, der indirekte vil kunne
berøre fiskenes udbredelse og bestandsudvikling.
Miljøfremmede stoffer, især rester af de hormonlignede blødgørere, kan have en potentiel effekt på
fisk. Disse stoffer er mistænkt for at være årsag til en stigende forekomst af misdannelser hos yngel. Effekten fra de miljøfarlige stoffer vil dog mere være på et regionalt niveau, end det vil kunne
konstateres lokalt.
Det vurderes derfor, at effekten på fisk lokalt ved nedlæggelse af det eksisterende udløb vil være
minimal, da fisk er meget mobile. Ligeledes vurderes det, at effekten på fisk lokalt ved etablering
af et nyt udløb vil være minimal, da fisk er meget mobile.
Fugle– lokalt ved udløbspunktet
De forekommende fugle i Als Sund er generelt truet af eutrofiering, idet øgede mængder af kvælstof og fosfor kan føre til ændrede betingelser for fuglenes foretrukne fødeemner. Ved udledning af
renset spildevand til Als Sund kan der derfor forekomme en påvirkning som følge af eutrofiering i
hele vandområdet.
Lokalt ved udløbspunktet, vurderes det, at ændring i koncentrationen af næringsstoffer er minimal
og de ændringer i bundfaunaen der kan ske lokalt er ubetydelige ift. hele vandområdet. Da fugle er
meget mobile vil de derfor kunne søge føde væk for udløbspunktet og bliver derfor ikke overordnet
set påvirket målbart som følge af en lokal ændring i bundfaunaen ved udløbspunktet.
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Det vurderes derfor, at effekten på fugle lokalt ved nedlæggelse af det eksisterende udløb vil være
minimal, da fugle er meget mobile. Ligeledes vurderes det, at effekten på fugle lokalt ved etablering af et nyt udløb vil være minimal, da fugle er meget mobile.
Havpattedyr– lokalt ved udløbspunktet
I forbindelse med selve driftsfasen er det specielt stoffer udledt med det rensede spildevand, der
kan påvirke havpattedyrene i området. Lokalt kan havpattedyrene potentielt blive påvirket af miljøfremmede stoffer. Forurenende stoffer der tilhører gruppen af POP’s, er kendt for at kunne påvirke
havpattedyrs helbredstilstand og immunforsvar. Denne effekt vil dog være af mere generel end af
lokal betydning, idet disse stoffer ikke længere udledes med spildevand, men allerede eksisterer i
miljøet. Der er derfor ikke en påvirkning fra disse stoffer lokalt ved udløbspunktet.
Effekten af brugen af blødgørere fra plastindustrien, de såkaldte ftalater, er ikke helt klarlagt og
det er sandsynligt, at disse stoffer udgør en helbredsmæssig risiko for havpattedyr både generelt og
lokalt. Ftalater er mistænkt for at have østrogen-lignende virkninger på pattedyr ved at påvirke
hormonsystemet. Også sædkvalitet og fosterdannelsen hos havpattedyr kan påvirkes af rester af
disse stoffer, samt rester af p-piller og parfume, der udledes sammen med det rensede spildevand.
Lokalt ved udløbspunktet kan der derfor være forhøjede koncentrationer af disse stoffer, men da
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havpattedyr er meget mobile og forventes at tilbringe begrænset tid lige i nærheden af udløbspunktet, vurderes påvirkningen at være ubetydelig.
Da havpattedyr er varmblodede dyr, vil de være udsat for samme smittekilder af virus og bakterier
som mennesker og andre pattedyr. Sæler og marsvin, der lever i nærheden af byer, kan således
have en større infektionshyppighed, som skyldes virus og bakterier udledt med spildevand end dyr i
mere upåvirkede områder. Den potentielle påvirkningszone fra spildevandsudledningen er imidlertid
begrænset i forhold til den forventede forekomst af sæler og marsvin i området. Lokalt ved udløbspunktet vil der være forhøjede koncentrationer af vira og bakterier, men da havpattedyr er meget
mobile og forventes at tilbringe begrænset tid lige i nærheden af udløbspunktet, vurderes påvirkningen at være ubetydelig.
Det vurderes derfor, at effekten på havpattedyr lokalt ved det eksisterende udløb vil være minimal.
Ligeledes vurderes det, at effekten på havpattedyr lokalt ved etablering af et nyt udløb vil være minimal, da pattedyrene er meget mobile og vil tilbringe meget kort tid tæt på udløbspunktet.

Konsekvenser ved Broager Renseanlæg til Flensborg Fjord (Ydre)
Ved det eksisterende udløb fra Broager renseanlæg fjernes udledning af renset spildevand til den
Ydre Flensborg Fjord. Flensborg Fjord er en tærskelfjord, hvilket begrænser vandudskiftningen, og
gør den specielt sårbar overfor næringsstoffer. Vandområdet er ligeledes del af et Natura 2000-område.
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Ved etablering af et nyt renseanlæg ved Sønderborg transporteres spildevandet fra Broager til Sønderborg. Udledningspunktet for renset spildevand ændres, hvilket formindsker den samlede
mængde af tilførte næringsstoffer til Ydre Flensborg Fjord. Ifølge de fremlagte beregninger mindskes COD med 22 tons/år, kvælstof med 2,7 tons N/år og fosfor med 0,3 tons P/år.
Konsekvenser miljøtilstand i Flensborg Fjord
Ifølge den gældende Vandområdeplan er den nuværende samlede udledning af kvælstof til Flensborg Fjord 208,8 tons N/år. Udledningen er ikke opgjort separat for Indre og Ydre Flensborg Fjord.
Aarhus Universitet har i 2010 foretaget en analyse af om det er muligt at opstille kriterier for hvornår en merudledning af kvælstof til marine områder vil medføre en nedgang i miljøtilstanden (Markager 2010). Analysen peger på, at enhver merudledning til et vandområde, der ikke har opnået sin
målsætning om god økologisk tilstand, pr. definition forringer vandområdet mulighed for at opnå
netop god økologisk tilstand. Dermed vil enhver reduktion i udledning pr. definition forbedre vandområdet mulighed for at opnå god økologisk tilstand. Analysen peger dog samtidigt på, at hvis nitratkoncentrationen ændres med mindre end 5 % i et vandområde, vil det ikke være muligt at påvise en ændring i miljøtilstanden. I tilfældet Ydre Flensborg Fjord vil en gennemførsel medføre en
reduktion i udledning af N på 1,3 % i forhold til den nuværende udledning. Det bemærkes, at denne
betragtning er for den samlede udledning til Flensborg Fjord og reduktionen for vandområdet Ydre
Flensborg Fjord er derfor rent procentmæssigt endnu større. Jf. analysen fra Aarhus Universitet er
denne reduktion i udledning af en sådan størrelse, at det ikke isoleret set vil være muligt at påvise
en ændring i miljøtilstanden for vandområdet Ydre Flensborg Fjord. Dog vil denne beskedne reduktion i udledning forbedre muligheden for at vandområdet opnår god økologisk tilstand, da enhver
reduktion i udledning pr. definition vil forbedre muligheden for målopfyldelse.
Lokalt ved udløb fra renseanlæg kan det rensede spildevand medføre ændringer i flora of fauna, da
koncentrationerne af næringsstoffer, fødeudbuddet og temperaturen lokalt kan påvirke bundfauna
og flora omkring udledningspunktet i Ydre Flensborg Fjord. Den eksisterende udledning af renset
spildevand fra Broager renseanlæg sker via en åben kanal til Ydre Flensborg Fjord, og det er således
et lokalt kystnært område, der potentielt kan påvirkes af det rensede spildevand. Nedenfor laves
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således en vurdering af, i hvor høj grad de enkelte biologiske elementer kan påvirkes lokalt hvor det
eksisterende udløb reduceres – indenfor en meget kort afstand af udløbet (20-30 m). Vurderingen er
lavet for den direkte biologiske påvirkning og ikke ift. målopfyldelse for vandområdet, da der ikke
findes tilgængelig viden, der gør det muligt at lave denne vurdering ift. hvordan påvirkning på de
enkelte biologiske elementer vil påvirke målopfyldelsen for vandområdet. Vurderingerne er lavet
ift. generelle oplysninger og forhold, da de lokale specifikke forhold ved udløbspunktet ikke kendes.
Vurderingen laves udelukkende ift. driftsfasen.
Planteplankton– lokalt ved udløbspunktet
Som beskrevet ovenfor kan en øget tilførsel af næringsstofferne kvælstof og fosfor til marine områder øge mængden af planktonalger lokalt i udledningsområdet. Dette er også glædende for den
kystnære udledning ved Broager.
Ved det kystnære udledningspunkt ved Broager er planktonalgernes opholdstid lokalt meget kort, da
området er præget af strøm og bølgepåvirkning. Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at planteplanktonet kan nå at opbygge en markant forhøjet biomasse i selve området for det eksisterende
udløb. Det vurderes derfor, at effekten på ændringer i mængden af planktonalger lokalt ved det eksisterende udløb vil være minimal.
Vegetation– lokalt ved udløbspunktet
Lokalt ved det kystnære udløb ved Broager vurderes der at være optimale vækstbetingelser for
bl.a. trådalger og løstliggende alger grundet den lave vandstand og dermed høje lysindstråling. Under de nuværende forhold bevirker den konstante udledning af renset spildevand til, at området ligeledes har en høj tilgængelighed af næringsstoffer for disse planter, og det vurderes, at étårige,
eutrofieringsbetingede trådalger og løstliggende alger favoriseres frem for flerårige arter af makroalger og blomsterplanter.
Det vurderes derfor, at effekten på vegetationen ved et stop for udledning af renset spildevand på
lokalt niveau vil være positiv.
Bunddyr– lokalt ved udløbspunktet
Bunddyrene lokalt omkring det kystnære udløb fra renseanlægget ved Broager kan i samme grad
som ved udløb fra havledninger potentielt blive påvirket af det rensede spildevand. Artssammensætningen af bunddyr i et kystnært område vil være anderledes end på dybere vand, men generelt
vil også disse bunddyr reagere på ændringer i fødeudbud. Og da det rensede spildevand indeholder
rester af organisk stof, vil dette kunne forårsage ændringer i bundfaunasamfundet. Der henvises
derfor til ovenstående beskrivelse ift. effekter på bunddyr.
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Det vurderes, at effekten på bunddyr lokalt ved nedlæggelse af det eksisterende udløb vil være positiv.
Fisk– lokalt ved udløbspunktet
Forekomsten af fisk lokalt ved det kystnære udløb vurderes at være meget sparsom grundet den
lave dybde. Det vurderes derfor, at effekten på fisk lokalt ved det eksisterende udløb vil være minimal.

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

Side 102 af 199

Fugle– lokalt ved udløbspunktet
De forekommende fugle i Ydre Flensborg Fjord er generelt truet af eutrofiering idet øgede mængder
af kvælstof og fosfor kan føre til ændrede betingelser for fuglenes foretrukne fødeemner. Ved udledning af renset spildevand til Ydre Flensborg Fjord kan der derfor forekomme en påvirkning, som
følge af eutrofiering, både lokalt og i hele vandområdet.
Lokalt vurderes en ændring i udledning af renset spildevand ikke at have en nævneværdig effekt på
fugle generelt. Evt. forhøjede koncentrationer af næringsstoffer og organisk stof og deraf følgende
konsekvenser for bunddyr og planter vil være meget lokalt. Det vurderes dog, at fourageringsforholdene for ederfugl forbedres lokalt, men at øvrige fugle, som er meget mobile, ikke vil påvirkes i
væsentlig grad af de planlagte ændringer.
Havpattedyr– lokalt ved udløbspunktet
Forekomsten af havpattedyr lokalt ved det kystnære udløb vurderes, at være meget sparsom grundet den lave dybde. Det vurderes derfor, at effekten på havpattedyr lokalt ved det eksisterende udløb vil være minimal.
Elsbæk
Udledning af renset spildevand kan i nogle tilfælde udgør en signifikant del af vandføringen i vandløb og nedlæggelse af udledninger kan derfor rent hydraulisk være negativt for vandløbene. Omvendt kan nedlæggelse af udløb fra renseanlæg, medføre en forbedret vandkvalitet samt en reduktion i antallet af aflastninger. Det eksisterende udløb fra Broager renseanlæg løber til vandløbet
Elsbæk. Elsbæk er et mindre vandløb, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og som
ifølge gældende vandområdeplan og den nyeste basisanalyse har en målsætning om mindst god økologisk kvalitet. Den aktuelle økologiske tilstand er fastlagt til Ringe for den strækning hvor det eksisterende udløb findes.
For vandløbet Elsbæk vurderes det at reduktionen i vandføring ikke vil reducere sandsynligheden for
opnåelse af det fastsatte miljømål. Dette begrundes med, at reduktionen i vandføring som nedlæggelse af Broager renseanlæg vil medføre, kun vil påvirke de sidste ca. 100 m af vandløbet inden det
løber i Flensborg Fjord. Denne strækning af vandløbet er i dag stærkt reguleret med flisebelægning
og en reduktion i vandføring vurderes dermed ikke at påvirke miljøtilstanden negativt, da de dårlige
fysiske forhold samt påvirkning med næringsstoffer og organisk stof fra renseanlægget vurderes som
de væsentligste forhold der begrænser miljøtilstanden i Elsbæk. Det vurderes dermed samtidigt, at
en reduktion i udløbet fra Broager renseanlæg vil bidrage til en forbedring af vandkvaliteten i Elsbæk, da der vil blive tilført færre næringsstoffer og mindre organisk stof.
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Konsekvenser ved Gråsten Renseanlæg til Flensborg Fjord (ydre)
Ved det eksisterende udløb fra Gråsten renseanlæg fjernes udledning af renset spildevand til den
Ydre Flensborg Fjord. Flensborg Fjord er en tærskelfjord, hvilket begrænser vandudskiftningen og
gør den specielt sårbar overfor næringsstoffer. Vandområdet er ligeledes del af et Natura 2000-område.
Ved etablering af et nyt renseanlæg ved Sønderborg transporteres spildevandet fra Gråsten til Sønderborg, og ændrer udledningspunktet for renset spildevand, hvilket samtidigt formindsker den
samlede mængde af tilførte næringsstoffer til Ydre Flensborg Fjord. Ifølge de fremlagte beregninger
mindskes belastningen af COD med 26 tons/år, kvælstof med 5,1 tons N/år og fosfor med 0,6 tons
P/år.
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Konsekvenser miljøtilstand i Flensborg Fjord
Ifølge den gældende Vandområdeplan er den nuværende samlede udledning af kvælstof til Flensborg Fjord 208,8 tons N/år. Udledningen er ikke opgjort separat for Indre - og Ydre Flensborg Fjord.
I tilfældet Ydre Flensborg Fjord vil en gennemførsel af projektet medføre en reduktion i udledning
af kvælstof på 2,4 % i forhold til den nuværende udledning. Det bemærkes, at denne betragtning er
for den samlede udledning til Flensborg Fjord. Reduktionen for vandområdet Ydre Flensborg Fjord
er derfor rent procentmæssigt større. Jf. analysen fra Aarhus Universitet (Markager et al. 2010) er
denne reduktion i udledning ikke af en sådan størrelse, at det isoleret set vil medføre en forbedring
af miljøtilstanden i vandområdet Ydre Flensborg Fjord. Dog vil enhver reduktion pr. definition forbedre mulighederne for at opnå god økologisk tilstand.
Lokalt på havbunden kan udløb fra renseanlæg medføre ændringer i flora of fauna da koncentrationerne af næringsstoffer, fødeudbuddet og temperaturen lokalt vil blive påvirket. Det eksisterende
udløb fra Gråsten renseanlæg vil derfor kunne påvirke bundfauna og flora lokalt omkring udledningspunktet i Ydre Flensborg Fjord. Nedenfor laves således en vurdering af, i hvor høj grad de enkelte biologiske elementer kan påvirkes lokalt hvor det eksisterende udløb reduceres – indenfor en
meget kort afstand af udløbet (20-30 m). Vurderingen er lavet for den direkte biologiske påvirkning
og ikke ift. målopfyldelse for vandområdet, da der ikke findes tilgængelig viden, der gør det muligt
at lave denne vurdering ift. hvordan påvirkning på de enkelte biologiske elementer vil påvirke
målopfyldelsen for vandområdet. Vurderingerne er lavet ift. generelle oplysninger og forhold, da de
lokale specifikke forhold ved udløbspunktet ikke kendes. Vurderingen laves udelukkende ift. driftsfasen.
I vurderingen er inddraget, at det eksisterende udløb fremadrettet ikke vil udlede renset spildevand, men det vil dog periodevis blive anvendt til aflastninger fra spildevandssystemet. Etableringen af de nye transportanlæg til spildevand vil dog medføre en reduktion i aflastninger gennem det
eksisterende udløb ift. den nuværende situation. Over tid vil den planlagte indsats for separatkloakering medføre, at aflastninger helt fjernes fra det eksisterende udløb.
Vurderingen ift. planteplankton, vegetation, bunddyr, fisk, fugle og havpattedyr følger i grove træk
den tilsvarende udredning ved Als Sund, men lokalt ved udledningspunktet fra Gråsten Renseanlæg
er habitatnaturtypen sandbanke (naturtype 1110) kortlagt. En trussel for denne naturtype er eutrofiering. En reducereret udledning af næringsstoffer vurderes ved netop dette udløb, at kunne have
en væsentlig positiv effekt på habitatnaturtypens naturtilstand. Som følge heraf vurderes også i
dette område forbedrede fourageringsforhold for ederfugl, som er på udpegningsgrundlaget for det
konkrete Natura 2000-område.
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Konsekvenser ved Himmark Renseanlæg til Gildbæk og det Sydlige Lillebælt AlsÆrø.
Ved det eksisterende udløb fra Himmark renseanlæg fjernes udledning af renset spildevand til det
Sydlige Lillebælt Als-Ærø. Den nuværende udledning fra Himmark renseanlæg løber via Gildbækken
til Lillebælt.
Ved etablering af et nyt renseanlæg ved Sønderborg transporteres spildevandet fra Himmark til Sønderborg. Udledningspunktet ændres derfor for det rensede spildevand. Samtidigt formindskes den
samlede mængde af tilførte næringsstoffer til Gildbæk og derefter det Sydlige Lillebælt. Ifølge de
fremlagte beregninger mindskes COD med 37 tons/år, kvælstof med 6 tons N/år og fosfor med 0,6
tons P/år.
Ifølge den gældende Vandområdeplan er den nuværende samlede udledning af kvælstof til det Sydlige Lillebælt 700,2 tons N/år. Udledningen er ikke opgjort separat for det Sydlige Lillebælt, men
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for hele Lillebælt. I tilfældet, det Sydlige Lillebælt, vil en gennemførsel medføre en reduktion i udledning af kvælstof på 0,9 % i forhold til den nuværende udledning. Det bemærkes, at denne betragtning er for den samlede udledning til Lillebælt. Jf. analysen fra Aarhus Universitet (Markager
et al. 2010) er denne reduktion i udledning af en sådan størrelse, at det ikke vil forventes isoleret
set at medføre en forbedring af miljøtilstanden i vandområdet det Sydlige Lillebælt. Dog vil enhver
reduktion pr. definition forbedre mulighederne for at opnå god økologisk tilstand.
Lokalt på havbunden kan udløb fra renseanlæg medføre ændringer i flora of fauna, da koncentrationerne af næringsstoffer, fødeudbuddet og temperaturen lokalt vil blive påvirket. Det eksisterende
udløb fra Himmark renseanlæg vil derfor kunne påvirke bundfauna og flora lokalt omkring udledningspunktet i det Sydlige Lillebælt. Nedenfor laves således en vurdering af, i hvor høj grad de enkelte biologiske elementer kan påvirkes lokalt hvor det eksisterende udløb reduceres – indenfor en
meget kort afstand af udløbet (20-30 m). Vurderingen er lavet for den direkte biologiske påvirkning
og ikke ift. målopfyldelse for vandområdet, da der ikke findes tilgængelig viden, der gør det muligt
at lave denne vurdering ift. hvordan påvirkning på de enkelte biologiske elementer vil påvirke
målopfyldelsen for vandområdet. Vurderingerne er lavet ift. generelle oplysninger og forhold, da de
lokale specifikke forhold ved udløbspunktet ikke kendes. Vurderingen laves udelukkende ift. driftsfasen.
I vurderingen er inddraget, at det eksisterende udløb fremadrettet ikke vil udlede renset spildevand.
Vurderingen ift. planteplankton, vegetation, bunddyr, fisk fugle og havpattedyr er tilsvarende udredningen ved Broager.
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Gildbæk
Udledning af renset spildevand kan i nogle tilfælde udgør en signifikant del af vandføringen i vandløb og nedlæggelse af udledninger kan derfor rent hydraulisk være negativt for vandløbene. Omvendt kan nedlæggelse af udløb fra renseanlæg, medføre en forbedret vandkvalitet samt en reduktion i antallet af aflastninger. Det eksisterende udløb fra Himmark renseanlæg løber til vandløbet
Gildbæk. Gildbæk er et mindre vandløb, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og som
ifølge vandområdeplanen og den nyeste basisanalyse har en målsætning om mindst god økologisk
kvalitet. Den aktuelle økologiske tilstand er fastlagt til Moderat for den strækning hvor det eksisterende udløb findes, til Ringe for en mindre delstrækning længere nedstrøms og Dårlige for resten af
vandløbet indtil udløb i Lillebælt.
Der findes ingen tilgængelige vandføringsmålinger i Gildbæk og vandføringen er derfor skønnes på
baggrund af den nærmeste tilgængelige målestation. Denne station er beliggende ved et tilløb til
Brandbøl Sø, ca. 5 km vest for Himmark. Vha. oplandsvægtning er data fra denne målestation anvendt til at beregne en årsmiddelafstrømning for Gildbæk ved renseanlægget. Denne er beregnet til
4.096 m3/døgn, og repræsenterer altså en forventet naturlig afstrømning fra oplandet, under den
antagelse at oplandets karakteristika (bl.a. befæstelsesgrad, geologi, nedbør) er sammenlignelige
med oplandet til stationen i tilløbet til Brandbøl Sø.
Det antages, at en stor del af det vand der behandles på Himmark renseanlæg stammer fra bl.a.
Nordborg. Nordborg ligger i et andet vandløbsopland, der har afløb mod nordvest. Derfor antages
det, at det bidrag af vand, som Himmark Renseanlæg kommer med til Gildbæk, hovedsageligt udgør
et ekstra bidrag til vandføringen. Det vil altså sige, at der efter udløbet fra renseanlægget løber
mere vand i Gildbæk, end der ville forventes i en naturlig situation.
Udløbsdata fra Himmark renseanlæg viser, at der er en gennemsnitsudledning til Gildbæk på 3.350
m3/døgn. Denne belastning varierer over året med en 99% fraktil på mellem 970-9.300 m3/døgn. Det
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rensede spildevand udgør altså en øgning af vandføringen i Gildbæk sandsynligvis i størrelsesordenen 70-80% i forhold til et årsgennemsnit af vandføringen. Dette betyder at den gennemsnitlige
vandføring i Gildbæk efter nedlæggelse af renseanlægget reduceres i en størrelsesorden på ca. 45%.
Det vurderes derfor, at nedlæggelse af udledning af renset spildevand til Gildbæk vil påvirke vandføringen, så der i en fremtidig situation vil være en mindre vandføring i Gildbæk. Dette kan medføre, at særligt vandløbets sommervandføring vil påvirkes betydeligt. Der kan imidlertid argumenteres for, at det sandsynligvis er en naturlig situation med betydelig lav sommervandføring i Gildbæk.
Vandløbsstrækningen nedstrøms rensningsanlægget er omgivet af træer og er således skygget.
Vandløbsprofilet er på steder bredt, bunden hård og på strækninger meget flad i bunden. Den mindre vandstrøm kan have svært ved at skabe en strømrende, og vegetationen fra siderne kan have
svært ved at brede sig ud i vandløbsprofilet grundet den faste bund og skyggevirkninger. Grundet
bl.a. regnvandsafløb fra naboen, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at regulere vandløbet før det
rensede spildevand er flyttet til en anden recipient. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at vurdere
det fysiske vandløb sommeren efter omkoblingen og ved behov udføres der en mindre restaurering
af vandløbet for at sikre, at vanddybden ikke bliver for lille til at vandløbets dyr kan eksistere i det.
Restaurering udføres på nødvendige delstrækninger i form af indsnævring af profil ved udlægning af
dødt ved eller sten. Med en håndskovl kan det være nødvendigt at skabe en strømrende i bundmaterialet, så sommervandføringen samles her og vandløbet har et udgangspunkt for selvrestaureringDet
vides dog ikke om der er andre bidrag til vandføringen i vandløbet.
Reduktionen i udløbet fra Himmark Renseanlæg har en positive effekt for vandløbet Gildbæk. Vandkvaliteten vil blive forbedret, særligt gennem en reduktion i aflastninger af store kortvarige bidrag
fra spildevandssystemet til Gildbæk, men også ved en generel forbedring af vandkvaliteten grundet
en reduktion i næringsstoftilførslen.

Sammenlagte effekt på vandløb og vådområder.
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I dette afsnit opsummeres ovenstående beskrivelser og vurderinger. Opsummeringen suppleres af en
beskrivelse af de enkelte recipienter og deres robusthed overfor ændring i udledning af næringsstoffer. Definitionen af recipienternes robusthed er foretaget på baggrund af strøm- og vandskifteforhold og er udelukkende en overordnet klassificering der er foretaget specifikt til denne rapport.
Als Sund og Als Fjord er vandskiftemæssigt præget af, at der ofte er en nordgående strøm, der kan
optræde ved alle vindretninger medens sydgående strøm kun optræder ved vest og nordvestlige
vindretninger. I de dybere lag forekommer hyppigt en sydgående strøm, som er overlejret af den
hovedsageligt nordgående overfladestrøm. Als Sund og Als Fjord har ikke opfyldt målsætningen,
men det er i vandområdeplanen ikke angivet, at der stilles yderligere krav til rensning af spildevand
af denne grund. Derimod stilles der i vandplanen krav om reduktion i den diffuse tilførsel af næringsstoffer fra det åbne land. Grundet den generelt kraftige nordgående strøm og de gode fortyndingsforhold vurderes recipienten at være relativ robust overfor udledning af næringsstoffer. Ved
sydgående strøm kan der ske en øget tilførsel af næringsstoffer til den relativt sårbare Augustenborg Fjord. Men da hovedstrømmen løber gennem Alssund vurderes dette bidrag at være af mindre
betydning.
Det sydlige Lillebælt Als-Ærø vurderes ligeledes at være relativ robust overfor tilledning af næringsstoffer grundet stor vandudskiftning.
Vandområderne Indre og Ydre Flensborg Fjord udgør samlet Flensborg Fjord, der er en tærskelfjord.
Det begrænser vandudskiftningen, og gør den specielt sårbar overfor næringsstoffer.
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I nedenstående Tabel 11-3 fremgår en opsamling på de recipienter, der udledes til i dag. Tabellen
indeholder målsætninger og nuværende tilstand for de enkelte recipienter samt vurdering af recipienternes sårbarhed ift. vandudskiftning.
Den nuværende økologiske tilstand samt målsætning er baseret på de gældende vandområdeplaner2. Som det fremgår af tabellen, er der ikke målopfyldelse i nogle af recipienterne. En gennemførsel af planen med centralisering af spildevandsrensningen vil fjerne udledning af næringsstoffer
fra mindre robuste recipienter (Flensborg Fjord) og dermed forbedre muligheden for at opnå god
økologisk tilstand. Overordnet set vurderes centraliseringen at være en generel forbedring af vandområderne.

Renseanlæg

Recipient

Økologisk tilstand

Målsætning
vandplan

Recipientvurdering
/sårbarhed

Himmark

Sydlige Lillebælt Als-Ærø

Ringe økologisk
tilstand

God økologisk
tilstand

Robust

Hummelvig

Sydlige Lillebælt Als-Ærø

Ringe økologisk
tilstand

God økologisk
tilstand

Robust

Sønderborg

Als Sund

Ringe økologisk
tilstand

God økologisk
tilstand

Robust

Broager

Flensborg
Fjord, ydre

Ringe økologisk
tilstand

God økologisk
tilstand

Mindre robust

Gråsten

Flensborg
Fjord, ydre

Ringe økologisk
tilstand

God økologisk
tilstand

Mindre robust

Tabel 11-3 – Kystrecipienter og målsætninger, samt vurderet sårbarhed på baggrund af vandudskiftning.
Som nævnt ovenfor, vil selv beskedne reduktioner i udledning af næringsstoffer forbedre muligheden for at vandområdet opnår god økologisk tilstand.

11.2 Grundvandsforhold
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Renseanlægget ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor følsomme
indvindingsområder (FI, seneste viden) samt udenfor indsatsområder (IO). Der er ingen private/fælles vandforsyningsboringer inden for renseanlægsområdet.
Af nærliggende boringer til anlægget er f.eks. Ormstoft-Kær-Hestehave Vandværks boringer, boring
DGU nr. 169.569 og 169.81A. Fra terræn til 47 - 50 meter findes der hovedsageligt moræneler og
smeltevandsler kun afbrudt af tynde sandindslag. Dette medfører en god beskyttelse af det primære
grundvandsmagasin.
Grundvandsstanden ved vandværket er ca. 10,5 meter under terræn.
I Kær by er Ormstoft-Kær-Hestehave Vandværk placeret på Kær Bygade 51. De har 2 aktive indvindingsboringer, som begge er placeret på vandværksgrunden. Vandværket har en tilladt indvinding
2

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
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på 100.000 m3 årligt. Indenfor BNBO-zonen (boringsnære beskyttelsesområder) etableres der ifm.
transportanlægget kun gravitationsanlæg. Der har været undersøgt alternativ placering udenfor
BNBO, men det medfører en meget dyb ledning under Kær bæk. Ligeledes ligger der en ø200 mm
PVC-ledning i samme tracé, som fjernes ifm. etablering af den nye ledning. For at minimere risikoen
for påvirkning fra ledningen, etableres ledningen i svejst PE, og trykprøves indenfor BNBO. Den
planlagte pumpestation syd for Kær, etableres lige udenfor BNBO-zonen.

Figur 11-1 - Renseanlæggets placering i forhold til vandværket. Den blåprikkede afgrænsning er vandværkets
indvindingsområde (MiljøGIS), mens den mørkeblå og lyseblå baggrund hhv. er OSD- og OD-området.
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Renseanlægget ligger ifølge Miljøministeriets ”Grundvandskortlægning 2009.Als området” i indvindingsområde for vandværket. Rapporten viser, at transporttiderne for vandet fra terræn til grundvandsmagasinet er mindre end 45 år og hovedparten af grundvandsdannelsen sker umiddelbart syd
for indvindingsboringerne ned mod Sønderborg by – se figur 11-2.
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Figur 11-2 - Indvindingsoplandet og områder med grundvandsdannende område.

Ydermere fremgår det af rapporten, at der ikke er nitrat i vandprøverne udtaget fra indvindingsboringerne, samt at sulfatindholdet er lavt. Metanindholdet er ligeledes lavt, så vandet er reduceret,
hvilket medfører en vandtypebetegnelse D. Der er ikke fundet pesticider eller miljøfremmede stoffer i grundvandet. Vandværkets råvand (ubehandlet grundvand) er ikke påvirket af overfladenære
forhold eller forurening.
Den geologiske beskrivelse af området sammenholdt med grundvandskemien viser, at grundvandsmagasinet er godt beskyttet mod påvirkninger fra terræn. Dette harmonerer dog ikke med den angivede transporttid på under 45 år.
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EnviDan vurderer ud fra det eksisterende materiale, at det primære grundvandsmagasin er godt beskyttet mod forureninger på terræn. Midlertidige grundvandssænkninger vil heller ikke påvirke indvindingsmagasinet.
Ud fra boringsoplysninger fra GEUS’ database Jupiter, findes der i området ikke større sammenhængende sekundære magasiner og derfor vil grundvandssænkninger i de øverste 10 meter have en forholdsvis lokal udbredelse.
Sønderborg Kommune kommenterede den 17. september 2018 på vegne af Kær Vandværk. De er
ikke helt enige med Miljøstyrelsens vedr. indvindingsoplandet for Kær Vandværk. På figur 11-3
fremgår det indvendingsopland som kommunen arbejder ud fra. Sønderborg Kommune forventer, at
Miljøstyrelsen godkender indvindingsoplandet som Sønderborg Kommune anvender i forbindelse med
udsendelse af den næste Bekendtgørelse om drikkevandsinteresser, formentlig i 2022.
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Figur 11-3 – Revideret oplandsplan tilsendt af Sønderborg Kommune 17.09.2018

Forskellen mellem Miljøstyrelsens opland og det reviderede opland består hovedsageligt i, at det
grundvandsdannende opland ikke strækker sig ind under Alssund og videre over på Jyllandssiden.
Oplandet på Als har en udstrækning, som ligner Miljøstyrelsens, men er tolket og tegnet i bløde kurver frem for at følge den tekniske celleopdeling, som ligger til grund for den bagved liggende beregning.
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Spildevandsledningens linjeføring går lige igennem BNBO for Kær Vandværk og kunne ved uheld udgøre en risiko for forurening. Kær Vandværk har en tilladt indvinding på 100.000 m3 årligt fordelt på
2 boringer. Dette svarer til en ydelse på 5,7 m3/t for hver boringer. På baggrund af prøvepumpningerne, som er udført i etablering af vandværksboringerne, er transmissiviteten ved en overslagsberegning bestemt til at ligge mellem 1,5 – 2,4.10-3 m2/s.
Boringerne er placeret med 20 meter fra hinanden og derfor vil sænkningerne fra den ene boring
påvirke den anden. Vha. med superpositionsprincippet vil den maksimale sænkning derfor være 1,2
meter i begge boringer. Sænkningen aftager derefter til at være 0,60 meter 20 meter fra boringerne; 0,24 meter 100 meter fra boringen og 0,05 meter 200 meter fra boringerne.
Disse sænkninger opleves i det primære magasin. Idet der mellem det primære og det sekundære
magasin findes omkring 40 meter ler, vil de sænkninger, som forårsages af indvindingen i det primære magasin, ikke kunne observeres i det sekundære magasin og dermed vil forureningsrisikoen
være meget begrænset.
Ledningsanlægget strækker sig fra Rinkenæs i syd til Svenstrup/Guderup i øst.
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Figur 11-4 Ledningsnettet markeret med rød. Den blåprikket afgrænsning er vandværkets indvindingsområde
(MiljøGIS), mens den mørkeblå og lyseblå baggrund hhv. er OSD- og OD-området. NFI-områder er markeret med
brunt.

Ledningsanlægget på Als ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Yderligere, ligger Himmark Renseanlæg i dag indenfor indsatsområde (IO), men dog udenfor indvendingsoplandet til vandværket. Det er ikke muligt at flytte pumpestationen udenfor renseanlæggets
grund, da arealet er det laveste i området. Det nye transportanlæg er bedre sikret mod lækage,
end det eksisterende renseanlæg.
Vest for Als Sund ligger anlægget i det mindre restriktive OD-område – (område med drikkevandsinteresse). Ved Broager krydser ledningsnettet dog to indsatsområder (IO).
Af boringsdatabasen Jupiter fremgår det, at området mellem Broager og Dybbøl er dækket af et lerdække på 20 – 40 meter over et større sammenhængende grundvandsmagasin. Grundvandsstanden i
dette magasin er 10 -20 meter under terræn.
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Langs ledningstracéet berøres 300 m zonen til offentlige indvendingsboringer kun ved Broager Vandværk. Her er der alene tale om transportanlægget langs Dyntvej fra Broager til Dybbøl i st. 1.900 –
3.200. Ledningen etableres langs strækket i beskyttelsesrør med sladrebrønde. Ledningen trækkes
ligeledes ud til Dyntvej mellem st. 2.800 – 3.000 for at komme ud af BNBO-zonen.
Der er ingen aktive private indvindingsboringer indenfor 50 m af det tryksatte system, på nær procesvand og Sønderborg Forsynings egen indvendingsboringen til drikkevand, som er placeret indenfor hegnet på Gråsten Renseanlæg.
I forbindelse med nedlæggelse af renseanlægget, skal drikkevandsboringen nedlægges og erstattes
med vand fra det lokale private vandværk. Aftalerne med naboejendommene skal således også opsiges.
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11.3 Risiko for forurening af grundvandsressourcen
Ifm. etablering af renseanlægget, vil bygværker der indeholder kemikalier blive dobbeltbestykket,
for at sikre mod lækage. Hovedtanken udføres i glasfiber som nedsættes i en betonkumme, som kan
rumme hele kemikalietankens indhold. Der føres daglig kontrol med kemikalietanken, så et læk i
hovedtanken vil blive spottet indenfor et døgn.
Renseanlæggets andre tanke, etableres som almindelige betontanke. Tankene etableres med et omlæggende drænsystem, der samles i drænbrønde. Der udtages vandprøver i drænbrøndene til kontrol af Ammonium, Total-kvælstof, Total-fosfor, Klorid og E-coli 2 gange årligt, for at kontrollere at
der ikke er læk fra tankene.
Inden anlægget idriftsættes, udtages der en referenceprøve i nærtliggende drænsystem i nærområdet. Referenceprøvestedet besluttes i samråd med myndigheden, for at få den bedste baggrundsniveau at sammenligne med.
Alle tanke tæthedsprøves inden idriftsætning.
Alle transportveje udføres med asfaltbelægning og kantopsamling. Vejvand pumpes derfra til renseanlæggets indløb. I tilfælde af kemikalie- eller slamspild, vil dette derfor opsamles.

11.4 Okkerpotentielle områder
Grundvandsstanden ved renseanlægget, er for det primære grundvand omkring 10 meter under terræn og der findes umiddelbart ikke noget sammenhængende sekundær magasin. Hvis der ved udførelsesperioden findes vand i udgravningen, stammer det formegentlig fra små sandlinser. Det er på
nuværende tidspunkt ikke kendt, om der er udtaget vandprøver fra overfladenært grundvand.
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Det dybe grundvand indikerer enkelte delprojektområder, hvor der er udpegning som lavbundsområde, som udgør de okkerpotentielle områder. Der er tale om et areal i nærheden af Broager Renseanlæg, samt langs transportstrækninger ved Guderup – se figur 11-5.

Figur 11-5 - Ledningsnettet er markeret med rød. De grønne afgrænsninger viser lavbundsområder (fra MiljøGIS).
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I området omkring Guderup, findes der ikke analyser af overfladenært grundvand. Det er kendt, at
der i det primære grundvandsmagasin, som er ca. 50 meter under terræn, findes 2 - 9 mg/l jern.
Ved Broager Renseanlæg findes der ingen vandprøver, hvor jernholdet er målt.
I projekteringsfasen kan der udtages vandprøver i samråd med kommunen, hvor det aftaltes hvordan
oppumpet midlertidigt grundvand skal håndteres i tilfælde af høj jernkoncentration. Der vil i hele
projektet kun blive tale om midlertidige grundvandssænkninger.

12. Natur, plante- og dyreliv (Biologisk mangfoldighed)
Dette afsnit omhandler vurdering af natur, plante- og dyreliv ifm. både anlægs- og driftsfasen af
projektet og omfatter både renseanlæg og transportanlæg. Vurderingerne er foretaget med afsæt i
hovedforslaget.

12.1 Omfang og metoder
Oplysninger om naturforhold i og omkring projektområdet for det planlagte renseanlæg og transportledning, er indsamlet som en kombination af feltundersøgelser og data fra eksisterende kilder.
Følgende eksisterende kilder er anvendt:













Danmarks Naturdata (Danmarks Miljøportal)
Statslige Natura 2000-planer og basisanalyser
Faglige rapporter fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi
Dansk Pattedyratlas (Baagøe et al. 2007)
GBIF, Global Biodiversity Information Facility
DanBIF, Danish Biodiversity information Facility – Allearter.dk
Danmarks Svampeatlas (Foreningen til svampekundskabens fremme, 2018)
DOFbasen, Dansk Ornitologisk Forening
Den danske rødliste (Wind 2004)
Afrapportering til EU i henhold til artikel 17 i EF-habitatdirektivet (Søgaard 2008)
Oplysninger fra Sønderborg Kommune (personlig information)
Sønderborg Kommuneplan 2019-2031 (Sønderborg Kommune, 2019)

Vurdering af kvælstofemissionernes eventuelle påvirkning af beskyttet natur tager udgangspunkt i
”Tålegrænser for dansk natur” (Bak 2013) og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens grænseværdier.
Undersøgelsesområdets udstrækning afhænger af hvilke naturområder og arter, der undersøges for.
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Mulige påvirkninger af natur, plante- og dyreliv
Mulige effekter på såvel det terrestriske som det marine plante- og dyreliv i både anlægs og driftsfasen er vurderet til at omfatte:
-

Effekter af støj, kørsel og sejlads
Effekter ved gravning, underboring, spuling etc.
Effekter af kvælstofemission fra det kommende renseanlæg

Omfanget af de mulige effekter vurderes i det følgende i forhold til temaerne: § 3-beskyttet natur,
potentiel ammoniakfølsom skov, Natura 2000-områder, Bilag IV-arter, fredede, rødlistede og
sjældne arter, marint plante- og dyreliv samt den gældende kommuneplan.
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§ 3 beskyttet natur
Naturbeskyttelsesloven beskytter en række naturtyper mod direkte og indirekte ændringer i tilstanden, f.eks. i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning, opfyldning og indirekte
påvirkning med øget kvælstofafsætning.
Beskyttelsen gælder naturtyperne heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal over 2.500 m2, alle udpegede vandløb samt søer over 100 m2. Desuden moser under 2.500
m2 som ligger i tilknytning til beskyttede vandløb eller søer.
Inden for en radius af ca. 1.000 meter fra det kommende renseanlæg er der registreret § 3-beskyttede naturområder, hvis naturtilstand og tålegrænser vurderes hvis kvælstofdepositionen forventes
at nærme sig 0,7 kg N/ha/år (DMU 2005).
I forhold til transportledningen laves en konkret vurdering af hvilke områder der kan blive påvirket,
da dette vil afhænge af forskellige forhold.

Fredskov
Fredskov er arealer, som altid skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. En
fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er ved at vokse op til skov af højstammede
træer. Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Moser, heder, enge og lignende der naturligt
hører til en fredskov, skal bevares som de er uanset størrelsen.
I afgrænsningsnotatet er det besluttet, at dette emne ikke skal belyses nærmere, da projektområdet ikke berører arealer med fredskovspligt.

Potentiel ammoniakfølsom skov
Med udspring i husdyrlovgivningen (Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug,
BEK nr. 1021 af 6. juni 2018) har staten udfærdiget et tema over potentiel ammoniakfølsom skov.
Temaet findes på Danmarks Miljøportal og er på gengivet på figur 12-15 for området omkring det
kommende renseanlæg.
Temaet skal tjene som et screeningsværktøj i forhold til at finde de skove, som reelt vurderes at
være ammoniakfølsomme. I ovenstående bekendtgørelse præciseres følgende omkring ammoniakfølsomme skove:
-

Der skal være tale om gammel ”skovjordbund”, typisk mere end ca. 200 år gammel
Der skal forekomme naturskovindikerende arter eller gammelskovarter
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Natura 2000-områder
Natura 2000 er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede naturområder i EU, udpeget på grundlag af bestemmelser i de to EU-direktiver, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet. Områderne er udpegede for at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.
Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet indeholder fælles EU-regler for naturbeskyttelse.
Direktiverne fastsætter et overordnet mål for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus
for naturtyper, dyre- og plantearter. Danmark er forpligtet til at sikre, at der ikke sker en forringelse af status i de udpegede områder og til at iværksætte, hvad der er nødvendigt for at opnå de
fastsatte mål. Tilladelser til aktiviteter i eller udenfor Natura-2000 områder må ikke kunne forringe
områdets naturtyper og levesteder for arter eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.
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Af Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet fremgår det, at der skal foretages en vurdering
af om et projekt, som det ansøgte, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan
påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
En væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område vil være, hvis en plan eller et projekt risikerer at
skade bevaringsmålsætningen for det pågældende Natura 2000-område.
Påvirkningen skal vurderes ud fra, om den er så væsentlig, at gunstig bevaringsstatus ikke kan opretholdes, eller at der ikke kan opnås gunstig bevaringsstatus, eller når mere præcise mål er fastsat, eller de mål som opstilles i Natura 2000-planen ikke kan opnås. Naturtyperne og arterne skal
således være stabile eller i fremgang.
Det nærmeste Natura 2000-område er beskrevet og derudover er de nærmeste områder inden for en
radius af ca. 10-15 km nævnt.
Den kommende transportledning gennemskærer Natura 2000-området i Rinkenæs Bugt og der er foretaget en Natura 2000-konsekvensvurdering ud fra informationerne i Natura 2000-planerne og øvrig
tilgængeligt materiale.

Ramsarområder
Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og som
skal beskyttes. Alle de danske Ramsarområder indgår i EF-fuglebeskyttelsesområderne og er derfor
også en del af Natura 2000-netværket.
Ramsarområderne er udpeget som følge af Ramsar-konventionen, som blev vedtaget i 1971 og som
Danmark tiltrådte i 1977. Danmark har udpeget i alt 27 Ramsar-områder, der er vigtige for vandfugle.
De nærmeste Ramsar-områder ligger omkring 30 km mod hhv. nord og øst og belyses ikke nærmere
jf. afgrænsningsnotatet, som er vedtaget forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.

Bilag IV-arter
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En række arter er strengt beskyttelseskrævende, jf. EF-habitatdirektivets bilag IV. Beskyttelsen omfatter både planter og dyr. Beskyttelsen af arter handler blandt andet om at sikre arterne mod at
blive efterstræbt (jagt, indsamling, ødelæggelse af æg og yngel), men medlemslandene skal også
sikre, at arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Ligeledes må bilag IVplantearter ikke ødelægges uanset livsstadie.
Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde. Det er derfor nødvendigt at vurdere om byggeri og aktiviteter i projektområdet vil medføre ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV
dyrearter, væsentlig dødelighed i lokale bestande eller beskadigelse af beskyttede planter. I vejledningen til Habitatbekendtgørelsen og i de relevante bekendtgørelser (BEK. Nr. 1595 af 06/12/2018
og Bek. Nr. 1654 af 19/05/2020) fremgår det, at der skal være en klar årsagssammenhæng for, at
der kan afviges fra bestemmelserne om beskyttelse (§ 11). Til forskel for Natura 2000-områderne
gælder der ikke et særligt forsigtighedsprincip i forhold til beskyttelsen af bilag IV-arter. Naturklagenævnet har dog understreget, at de almindelige forvaltningsretlige krav til sagens oplysning skal
være opfyldt.
I vurderingen er medtaget arter, som der er kendskab til indenfor de kvadrater på 10 x 10 km2, der
indeholder projektområdet.
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Fredede, rødlistede og sjældne arter
De såkaldte fredede arter er nærmere defineret af den såkaldte fredningsbekendtgørelse (BEK nr.
867 af 27/06/2016). Ifølge Allearter.dk, som har til formål at udarbejde en samlet oversigt over
Danmarks dyr, planter, svampe m.v., er 666 arter klassificeret som fredede i Danmark i henhold til
fredningsbekendtgørelsen. Heraf udgør fugle størsteparten med 471 arter. De øvrige artsgrupper
omfatter biller, fisk, guldsmede, karplanter, krybdyr, ledorme, muslinger, padder, pattedyr, snegle
og sommerfugle.
Rødlistede arter angiver en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at forsvinde eller allerede er forsvundet. Ved udarbejdelse af den danske rødliste bedømmes alle arter –
herunder også almindelige arter. Den danske rødliste er således en fortegnelse over de danske
plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter internationale retningslinjer. I Danmark
udarbejder DCE/Aarhus Universitet den danske rødliste og ifølge DCE er 10.580 arter rødlistevurderet, hvoraf 2262 arter er rødlistede3, dvs. tilhørende en af følgende kategorier: Forsvundet (RE), kritisk truet (CR), moderat truet (EN), sårbar (VU) eller næsten truet (NT). Øvrige kategorier er: Ikke
truet (LC), utilstrækkelige data (DD), vurdering ikke mulig (NA) samt ikke bedømt (NE).
At dyre- og plantearter fremgår af rødlisten giver ikke i sig selv restriktioner. Hvis der er tale om
udrydningstruede arter, kan nogle arter være omfattet af en artsfredning eller være beskyttet via
habitatdirektivets bilag IV, men der er mange rødlistede arter, som ikke er hverken artsfredede eller bilag IV-beskyttet.
Oplysninger om fredede, rødlistede og sjældne arter er indsamlet via eksisterende kilder. Data er
indsamlet indenfor projektområdet og vurderet i forhold til de eventuelle påvirkninger der vil forekomme under hhv. anlægs- og driftsfasen.

Marint plante- og dyreliv
Transportledningen krydser marine områder, som ikke er omfattet/udpeget som Natura 2000 områder. Det gælder særligt for krydsningen af Als Sund og Augustenborg Fjord. Omfanget af den midlertidige påvirkning under anlægsfasen beskrives og vurderes.

Kommuneplan 2019-2031
Sønderborg Kommune har i den gældende kommuneplan vedtaget retningslinjer for naturområder,
biologiske korridorer, skovrejsning mv. Hovedforslaget vurderes op mod kommuneplanens retningslinjer på området.

12.2 Beskyttet natur (§ 3)
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Der redegøres for den nærtliggende beskyttede natur til renseanlægget samt krydsninger af beskyttet natur ifm. etablering af transportanlægget.

Renseanlægget
Indenfor området, hvor det kommende renseanlæg ønskes opført forekommer der ikke natur, som
er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
På flere af nabomatriklerne omkring renseanlæggets placering er der beskyttede søer/vandhuller,
enge, overdrev og mose, hvilket fremgår af nedenstående figur 12-1.

3

http://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/artsgrupper/
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Figur 12-1 Oversigtskort, der viser den vejledende registrering (september 2018) af de § 3-beskyttede områder indenfor en radius af 1000 m fra det kommende renseanlæg.
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Som det fremgår af figur 12-1 er der indikeret en grænse på 1000 meter. Denne er primært sat i
forhold til at vurdere hvorvidt en øget ammoniakdeposition fra anlægget vil have en effekt på de
nærtliggende § 3-områder. Klagenævnsafgørelser har vist, at det ikke er muligt at afgøre om eventuelle tilstandsændringer af et beskyttet naturområde længere end 1000 meter fra kilden er forårsaget af den konkrete kilde.
Nummer

Naturtype

1, 2, 12, 16, 21, 22, 24, 26, 30

Overdrev

3, 28, 32, 33, 36

Eng

4

Strandeng

5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 27,
31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Vandhul

9, 10, 17, 18, 29

Mose

Tabel 12-1 Oversigt over de forskellige § 3-beskyttede områder indenfor en radius af 1000 m fra det kommende renseanlæg iht. figur 12-1.

Beregninger af kvælstofdepositionen fra det kommende renseanlæg viser, at de største værdier forventes at ligge 200 meter nordøst for anlægget. Her vil kvælstofdepositionen udgøre 0,17 kg
N/ha/år, hvilket er væsentligt under den værdi, hvor man kan forvente, at der vil ske tilstandsændringer af beskyttede naturtyper (DMU 2005). I forhold til en øget kvælstofdeposition vurderes det
således, at ingen § 3-beskyttede naturtyper vil blive påvirket.
Renseanlægget forventes at blive etableret uden brug af grundvandssænkning. Såfremt det skulle
blive nødvendigt, vil der blive taget de nødvendige forholdsregler og der vil i hvert enkelt tilfælde
blive ansøgt, så myndigheden kan stille de nødvendige vilkår.
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Samlet set vurderes de § 3-beskyttede naturtyper på baggrund af påvirkninger fra anlæg eller den
fremtidige drift af det kommende renseanlæg ikke at blive påvirket, hverken direkte eller indirekte.

Transportanlægget
I forhold til etableringen af transportledningen er traceet lagt så potentielle påvirkninger af § 3-beskyttede naturtyper undgås. I Tabel 12-2 er angivet de § 3-beskyttede naturområder, som ligger indenfor en afstand af op til 25 meter fra det forventede transportledningstrace. Der er samlet set 14
vandløb der skal krydses, fordelt på åbne, rørlagte, private og offentlige vandløb. Alle 14 krydsninger med vandløb kræver en krydsningstilladelse. Vandløbene er ikke tildelt en bogstavkode, men
åbne vandløb som er udpeget som § 3-beskyttet er medtaget i Tabel 12-2 da naturinteressen er
størst i disse 4 vandløb. Vandløbene vurderes ikke at blive påvirket, da disse i alle tilfælde underbores og således ikke påvirkes. Ved et enkelte vandløb ( vandløb 215) ligger ledningstracéet langs med
vandløbet på en kort strækning. På denne strækning skal det jf. gældende vandløbsregulativ sikres,
at der holdes en afstand på 8 meter fra vandløbets øverste kant til ledningen. Der er ikke tale om
en direkte påvirkning af de områder der er nævnt i Tabel 12-2, og nedenfor gennemgås de enkelte
områder ift. anlæg af transportledningen og den evt. påvirkning. § 3beskyttede naturområder, som ligger længere væk end 25 meter fra den kommende transportledning vurderes ligeledes ikke at blive påvirket jf. naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Kortbilagene kan findes i bilag 1.1-1.6.
Ledningsdybde Arbejdsbælte, bredde (meter)
Bogstav Naturtype
Station
under terræn
Gravetrace – kørespor – jordopKortbilag: station
lægsareal
A+B

Strandeng

T02.03: 5000 - 5.800

2-3 m

5m–5m–5m

C+D

Eng

T02.03: 5700 - 5.750

2m

Udføres ved boring

Vandløb

T02.03: 5700 m

2m

Udføres ved boring

Vandløb

T02.04: 1200 m

2-3 m

Udføres ved boring

E

Sø

T02.05: 1000 - 1100

2-3 m

5m–5m–5m

F

Overdrev

T02.05: 2400 - 2550

2-3 m

6m–5m–5m
(Pumpestation 15x15m)
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G

Mose

T02.05: 3450 - 3600

2,5 m - 3,5 m

4 m (gravekasse i vej)

Vandløb

T02.06: 1950 m

2-3 m

Udføres ved boring

H

Sø

T02.02: 1000 m

2-3 m

Udføres ved boring

I

Sø

T02.02: 1400 m

2-3 m

Udføres ved boring

J+K

Strandeng
/ eng

T02.02: 4500 – 4800

2-2,5 m

5m–5m–5m

L+M

Eng / sø

T02.02: 5000 – 5150

2m

4m–5m–5m

N+O

Mose / sø

T02.02: 5300 – 5450

2m

4m–5m–5m
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P

Vandløb

T02-02: 7100 m

Eng

T02-02: 7100 – 7300

Udføres ved boring
2-5 m

8m–5m–5m

Tabel 12-2 Liste over de § 3-områder, som ligger nærmere end 25 meter fra det forventede transportledningstrace. Stationeringerne henviser til tegningerne som er vedlagt som bilag 1.1-1.6

Som det fremgår af tabellen, benyttes underboringer i de tilfælde, hvor § 3-beskyttede naturtyper
skal krydses. Underboringer udføres ved etablering af midlertidige afsende- og modtagegruber, som
etableres i en passende afstand fra de konkrete naturområder så påvirkninger undgås. Det er vurderet, at midlertidige grundvandssænkninger ikke er nødvendigt. Skulle nærmere undersøgelser vise,
at der i enkelte tilfælde kan være et behov for midlertidige grundvandssænkning, vil det ske efter
ansøgning til de relevante myndigheder, så der bliver taget de nødvendige forholdsregler for at
undgå påvirkninger af naturområderne.
Størrelsen af gravetrace, kørespor og midlertidigt jordoplægsareal er vurderet i hvert enkelt tilfælde og vil altid ligge udenfor de § 3-beskyttede naturområder med tanke for at de beskyttede naturområder ikke påvirkes hverken direkte eller indirekte. Generelt er det vurderet, at når transportledningen er lagt i jorden vil den ikke have indflydelse på de hydrologiske forhold i de nærmeste naturområder. Dels pga. den horisontale og vertikale afstand, men også på baggrund af jordbundsforhold og terræn.
Langs naturområderne A og B udføres gravearbejdet på marker i drift i kote ca. 2, ovenfor de beskyttede naturområder, som ligger ca. i kote 0,4. Som det fremgår af Figur 12-2 skal transportledningen lægges 2-3 meter under terræn og der bliver brug for et midlertidigt arbejdsbælte med en
bredde på omkring 15 meter, som lægges i en passende afstand fra de beskyttede områder.
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Strandengsområderne er lavtliggende og saltvandspåvirkede og danner mere eller mindre sammenhængende plantedække af varierende højde og inkluderer primært rørsump. Område B er længst
mod syd præget af udløb fra renseanlægget og fremstår meget eutrofieret. I den nordlige del fremstår det tør og med kulturpræg og indslag af almindelig kvik, se figur 12-3.
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Figur 12-2 Beliggenheden af § 3-områderne A, B, C og D i forhold til den kommende transportledning.
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Figur 12-3 Overgangen mellem naturområde B til højre og dyrket mark, hvor den kommende transportledning
skal ligge. Foto er taget mod øst.

Pga. naturområdernes lave beliggenhed i terrænet vurderes det, at der ikke vil ske ændringer i de
hydrologiske forhold, da grundvandsopstrømningen og oversvømmeleshyppigheden ikke vil blive påvirket.
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Transportledningen krydser ind mellem naturområderne C og D og under et § 3-beskyttet vandløb
ved underboring. Underboringer kan i visse tilfælde forårsage en mindre lokal dræning, men da engen er præget af en kompakt og tørveholdig jord, hvor ledningsevnen er dårlig vurderes ledningen
ikke at kunne påvirke hverken engområde eller vandløb.
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Figur 12-4 Beliggenheden af § 3-området E i forhold til den kommende transportledning.

Naturområde E er et regnvandsbassin, som i forbindelse med motorvejsbyggeriet omkring 2010-2012
har fået sin nuværende udformning. Regnvandsbassinet fungerer som et teknisk anlæg, men er omfattet af § 3 pga. forekomsten af et naturligt plante- og dyreliv. Transportledningen forventes at
ligge 2-3 meter under terræn i kote ca. 18. Vandspejlet i regnvandsbassinet ligger i kote 16. Der findes en tidligere registrering af lille vandsalamander fra vandhullet, før det i forbindelse med motorvejsbyggeriet blev oprenset og udvidet i væsentlig grad i mellem 2008 og 2010. Det vurderes stadig
sandsynligt, at lille vandsalamander kan forekomme i området på trods af at bassinets vandkvalitet
er præget af overfladevand fra vejen.
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På grund af afstanden mellem den kommende transportledning og regnvandsbassinet vurderes regnvandsbassinet ikke at blive påvirket.
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Figur 12-5 Forstyrret område, hvor transportledningen kommer i land øst for Als Sund.
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Området der er planlagt til transportledning og pumpestation fremstår i dag meget forstyrret (se
figur 12-5) og de faste anlæg vurderes ikke at påvirke det registrerede overdrev.

Figur 12-6 Beliggenheden af § 3-området G i forhold til den kommende transportledning, som i dette område
tænkes nedlagt i vejen. Bemærk, at område G også refererer til moseregistreringen længst mod nordvest.
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Naturområde G er registreret som § 3-beskyttet mose. Den østligste del fremstår som en plantet
skov, som tilbage i 1960’erne var dyrket mark. I midten af 1970’erne oprenses søen midt i område G
og store dele området, som nu er registreret som mose, plantes til. Den østlige del fremstår mere
tør end den vestlige del, hvilket også kan erkendes af figur 12-8.
Transportledningen lægges i vejen ca. 2-3 meter under vejniveau (ca. kote 15) nord for moseområdet, som ligger ca. i kote 12. Afstanden mellem transportledning og vej samt den forskel der er i
terrænet vurderes at være så stor, at der ikke vil ske påvirkninger af de beskyttede områder.
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Figur 12-7 Oversigt over den nordlige del af naturområde G, som fremstår tør og med plantede træer.

Figur 12-8 Skråfoto taget d. 2. juni 2017 af naturområde G set fra vest mod øst. Bemærk den rækkestillede
skov mod øst og de mere våde og lysåbne partier mod vest.

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

Side 124 af 199

Figur 12-9 Beliggenheden af § 3-områderne H og I, i forhold til den kommende transportledning.

Naturområderne H og I udgøres af mindre vandhuller, som er etableret omkring 1950’erne.
Vandhul H fremstår med meget stejle skrænter og er kraftigt tilgroet langs brinkerne. Umiddelbart
op ad vandhullet dyrkes markerne intensivt. Vandspejlet ligger ca. i kote 18 og det omkringliggende
terræn i kote ca. 19. Transportledningen lægges ved underboring på denne strækning ca. 2-3 meter
under terræn.
Vandhul I fremtræder tilgroet, eutrofieret og med meget stejle skrænter. Vandspejlet ligger ca. i
kote 9.2 og det omkringliggende terræn i kote 10.5. Transportledningen anlægges også på denne
strækning ved underboring ca. 2-3 meter under terræn.

Miljørapport_Centralrenseanlæg_Sønderborg_rev6.docx

Med en afstand på omkring 25 meter fra vandhullerne til den kommende transportledning vurderes
de § 3-beskyttede vandhuller ikke at blive påvirket.
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Figur 12-10 Beliggenheden af § 3-områderne J, K, L, M, N og O, i forhold til den kommende transportledning.
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Naturområde J udgøres af et mindre strandengområde, som ligger i kote ca. 0,6 m. Transportledningen går på land længere mod vest, hvor den bryder igennem en mindre kystskrænt på godt 1,5 meter i højden. Naturområde K ligger på skånende terræn i en mindre slugt og modtager overfladevand
fra de omkringliggende marker og formentlig en mindre mængde opstrømmende grundvand. Naturområdet fremstår tilgroet og eutrofieret.
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Transportledningen langs naturområderne J og K (figur 12-11) etableres i dette område ca. 2-2,5
meter under terræn. Gravearbejde udføres på marker i omdrift i ca. kote 3. Naturområdet ligger på
meget skrånende terræn under kote ca. 2 m.

Figur 12-11 Vestlige kant af naturområde K, taget i nordgående retning mellem naturområde og mark

Naturområde L, M, N og O er hhv. eng, sø og mose, som har udviklet sig siden 1950’erne. Den nordlige sø (ca. kote 10m) etableres i starten af 1980’erne (se figur 12-12), den sydlige (ca. kote 5,5 m)
opstår midt i 1990’erne. Herefter ligger områderne mere eller mindre urørt hen. Områderne ligger
lavt i terrænet og er præget af den gødskning der har foregået de omkringliggende marker.
Transportledningen langs naturområderne etableres i dette område ca. 2 meter under terræn.
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Med baggrund i det varierende og skrånende terræn vurderes en transportledning, der ligger omtrent 10-20 meter fra de beskyttede områder ikke at få nogen påvirkning. Transportledningen forventes at ligge omkring 1 meter under vandhullernes vandspejl, men med anseelig afstand.
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Figur 12-12 Naturområde N og O. Eutrofieret og tilgroet vandhul

Figur 12-13 Beliggenheden af § 3-området P i forhold til den kommende transportledning.
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Naturområde P er registreret som en fersk eng og har ligget ekstensivt hen i adskillige år. Området
domineres af stor nælde og fremstår halvtørt pga. et dybtskåret § 3-beskyttet vandløb, som gennemskærer området. Naturområdet ligger ca. i kote 20 og vandløbet ca. i kote 19.
Transportledningen forventes at blive lagt 2-5 meter under terræn pga. det lokalt meget varierende
terræn. I den nordvestlige del af området passerer transportledningen det § 3-beskyttede vandløb
ved underboring.
Naturområdet vurderes ikke at blive påvirket.
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Figur 12-14 Udsyn over naturområde P. Taget fra nordsiden i retning mod sydøst. Stor nælde dominerer.
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12.3 Potentiel ammoniakfølsom skov
Der er foretaget en screening af de potentielle ammoniakfølsomme skovområder (figur 12-15) ved
brug af luftfotos tilbage fra 1940’erne og historiske målebordsblade, herunder de Preussiske
målebordsblade, som stammer tilbage fra 1877. Screeningen viser, at alle de nærliggende områder
består af plantet skov med en alder på omkring 40-50 år. Et enkelt område omkring 1,8 km mod
nordøst fremgår også som skov af de Preussiske målebordsblade tilbage fra 1877.
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Figur 12-15 Potentiel ammoniakfølsom skov

I forhold til en nærmere vurdering af de potentielle ammoniakfølsomme skove er der lavet
beregninger af den forventede kvælstofdeposition fra det kommende renseanlæg. Beregningerne
viser, at den største belastning vil ligger på 0,17 kg N/ha/år i en afstand af 200 meter i nordøstlig
retning. Længere væk og i andre retninger falder den hurtigt under denne værdi. Taget i
betragtning, at belastningen som minimum skal overstige 0,6 kg N/ha/år før der er videnskabelig
evidens for en påvirkning vil ændre tilstanden af et ammoniakfølsomt naturområde (DMU 2005)
vurderes eventuelt forekommende ammoniakfølsomme skove i området ikke at blive påvirket af
projektet. Eneste reelle potentielle ammoniakfølsomme skovområde, som ikke er vurderet
nærmere, ligger 1,8 km mod nordøst.
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12.4 Natura 2000-områder
Placeringen af de nærmeste Natura 2000-områder fremgår som habitatområder og
fuglebeskyttelsesområder af figur 12-16 og bliver enkeltvist gennemgået nedenfor.

Figur 12-16 Placering af de nærmeste Natura 2000-områder, som i dette område består af habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
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Natura 2000-område nr. 197
Natura 2000-område nr. 197 ”Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als”, består af
habitatområdet H173 og fuglebeskyttelsesområdet F64.
Udpegningsgrundlaget fremgår af den gældende Natura 2000-plan for området, samt i forslag om et
revideret udpegningsgrundlagt i nyeste basisanalyse og disse er gengivet i figur 12-17. Der foretages
en konsekvensvurdering på den samlede pulje af habitater og arter som fremgår af både gældende
plan og nyeste basisanalyse.
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Figur 12-17 Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 197, som det foreligger i seneste Natura 2000plan for området, Naturstyrelsen 2016 (øverst) samt forslag til ændring i den nyeste basisanalyse,
Naturstyrelsen 2020 (nederst)

Transportanlægget passerer Natura 2000-området i forbindelse med spildevandstransport fra
Gråsten til Broager, på tværs af Rinkenæs Bugt.
Der skal foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter kan påvirke det pågældende Natura 2000-område væsentligt (konsekvensvurdering), se
afsnit 12.5.
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Natura 2000-område nr. 104
Natura 2000-område nr. 104 ”Lilleskov og Troldsmose”, består af habitatområde H189 og ligger knap
4 km fra den kommende transportledning og knap 12 km fra det kommende renseanlæg.
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Figur 12-18 Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 104, som det foreligger i seneste Natura 2000plan for området, Naturstyrelsen 2016 (øverst) samt forslag til ændring i den nyeste basisanalyse,
Naturstyrelsen 2020 (nederst)

Natura 2000-området er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende
naturtyper: Strandvold med flerårige planter (1220), strandeng (1330) og elle- og askeskov (91E0).
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På baggrund af afstanden til området vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura 2000-området
hverken direkte eller indirekte. Kvælstofdepositionsberegninger viser, at totalbelastningen til
området ligger på 0,0 kg N/ha/år.
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Natura 2000-område nr. 105
”Augustenborg Skov”, består af habitatområde H200, og ligger godt 4 km vest for det kommende
renseanlæg i en afstand af knap 3 km fra den kommende transportledning.

Figur 12-19 Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 105, som det foreligger i seneste Natura 2000plan for området, Naturstyrelsen 2016 (nederst) samt forslag til ændring i den nyeste basisanalyse,
Naturstyrelsen 2020 (nederst).

Habitatområdet omfatter et skovområde ved Augustenborg på 32 ha og er udpeget på grundlag af
habitatnaturtyperne strandeng (1330), elle- og askeskov (91E0), bøg på muld (9130), ege-blandskov
(9160) og næringsrig sø (3150).
På baggrund af udpegningsgrundlaget og afstanden på godt 4 km fra det kommende renseanlæg og
med en nærmeste afstand til den kommende transportledning på omkring 2,7 km, vurderes
habitatområdet potentielt kun at kunne påvirkes indirekte, som følge af en øget kvælstofdeposition
fra anlægget. Beregninger af kvælstofdepositionen viser, at totalbelastningen til habitatområdet
udgør 0,0 kg N/ha/år, hvorfor det kan udelukkes, at der vil ske nogen form for påvirkninger, som
kan henvises til det kommende renseanlæg.
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Natura 2000-område nr. 94
”Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov”, består af habitatområde H83 og
fuglebeskyttelsesområde F68, og ligger i en afstand af knap 3 km fra den kommende transportledning og knap 12 km fra det kommende renseanlæg.
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Figur 12-20 Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 94, som det foreligger i seneste Natura 2000plan for området, Naturstyrelsen 2016 (øverst) og forslag til ændring i den nyeste basisanalyse, Naturstyrelsen
2020 (nederst).

Kvælstofdepositionsberegninger viser, at totalbelastningen til området ligger på 0,0 kg N/ha/år,
hvorved det kan udelukkes at kvælstofemissionen kan påvirke udpegningsgrundlaget. I forhold til
transportledningen vil der under anlægsfasen kunne forekomme støj, som ynglende fugle principielt
kunne være følsomme overfor. På baggrund af afstanden til området vurderes projektet dog ikke at
kunne påvirke Natura 2000-området hverken direkte eller indirekte, da der både under anlægs- og
driftsfasen vil blive benyttet almindeligt maskinel, hvis støj vil være negligerbart i en afstand af 3
km. Hvepsevåge og rørhøg må forventes at benytte et habitat som er større end
fuglebeskyttelsesområdet, hvorfor dele af Rinkenæs Bugt i princippet kan betragtes som økologisk
sammenhængende med fuglebeskyttelsesområde 68. Det vurderes at fuglene ikke påvirkes i denne
henseende pga. afstanden og deres mulighed for at benytte andre lignende lokaliteter.
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Natura 2000-område nr. 254
”Sønderskoven og Lambjerg Indtægt”, består af habitatområde H263 og ligger i en afstand af knap 3
km fra den kommende transportledning og knap 3 km fra det kommende renseanlæg. Der foreligger
ikke en natura 2000-plan for dette område, da det er nyligt udpeget. På tidspunkt for udarbejdelse
af denne rapport var gældende basisanalyse for området ikke tilgængeligt, hvorfor der ikke oplyses
yderligere om dette område. På baggrund af afstanden på godt 3 km fra det kommende renseanlæg
og med en nærmeste afstand til den kommende transportledning på omkring 3 km, vurderes
habitatområdet potentielt kun at kunne påvirkes indirekte, som følge af en øget kvælstofdeposition
fra anlægget. Beregninger af kvælstofdepositionen viser, at totalbelastningen til habitatområdet
udgør 0,0 kg N/ha/år, hvorfor det kan udelukkes, at der vil ske nogen form for påvirkninger, som
kan henvises til det kommende renseanlæg.

12.5 Natura 2000-konsekvensvurdering
Natura 2000-område nr. 197 ”Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als”, består af
habitatområdet H173 og fuglebeskyttelsesområdet F64. Udpegningsgrundlaget fremgår af den
gældende Natura 2000-plan for området samt i nyeste basisanalyse, og er gengivet i figur 12-17.
Transportanlægget passerer Natura 2000-området i forbindelse med spildevandstransport fra
Gråsten til Broager, på tværs af Rinkenæs Bugt og udgør det væsentlige element, som der skal
vurderes i forhold til om det kan ødelægge områdets økologiske integritet.

Projektet
Spildevandet skal ledes på tværs af Rinkenæs bugt i 2 x 250 mm svejste PE-ledninger. Der er tale
om en kystkrydsning på ca. 4.900 m, hvor den maksimale dybde af fjorden er 9 m. Ledningerne
etableres med et mellemrum på 1 m, og med minimum 1 m jorddække.
Rinkenæs Bugt består i overvejende grad af moræneler, sand og dyndet sand, se figur 12-21. Dybdeforholdende overstiger ikke mere end 9 m. Det skal derfor forventes at strækket skal graves med
en hydraulisk gravemaskine på et gravefartøj. Gravebredden mindskes mest muligt og der graves
maksimalt i 6 meters bredde. Det opgravede materiale deponeres ved siden af renden og på hele
strækningen til samme side.
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Når ledningerne er etableret tilpasses havbunden de eksisterende forhold.
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Figur 12-21 Havets strukturer og fordeling af sedimenter i den øverste halve meter af havbunden. GEUS. Kortet er beskrevet i GeoViden 2014, nr. 2. Gul: sand, Lysegrøn: sandet dynd, Brun: moræneler.

I forbindelse med gravning i havbunden skal man være opmærksom på risikoen for sedimentspild.
Ved sedimentspild forstås den del af det opgravede materiale, som enten efterlades på bunden ved
opgravningsstedet og senere resuspenderes, eller som føres bort med strømmen og aflejres et andet
sted på havbunden. Størrelsen af sedimentspildet afhænger af de lokale strømforhold og af den
mængde materiale, som frigøres til/hvirvles op i vandet under graveprocessen. Ophvirvling af
sediment i vandet (suspension) benævnes turbiditet. Hvis der er tale om større mængder sediment i
suspension, kan det påvirke det lokale miljø, dels ved at det aflejres ovenpå planter og dyr på
havbunden og dels ved at det skygger for planter på havbunden.
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Udpegningsgrundlag – Habitatområde H173
Habitatområdet omfatter hele havområdet øst og syd for Als samt dele af Flensborg Fjord og udgør
64.922 ha. Området består udelukkende af havarealer og er udpeget på grundlag af forekomsten af
habitatnaturtyperne sandbanker (1110), stenrev (1170) og bugt (1160) samt arten marsvin.
Ud fra kortlægningen af marine habitatområder i 2014 ses det, at projektområdet er en del af
Bælthavet og mere specifikt en del af habitatområdet H173 (Flensborg Fjord, Bredgrund og
farvandet omkring Als). Området er præget af morænebund og randmorænestrøg, hvilket kan ses
som lavvandede stenrev (Naturstyrelsen 2014). Yderligere ses der indenfor projektets afgrænsning,
at der er registreret en sandbanke (1110) ud for Rinkenæs bugt i 2012. Den pågældende sandbanke
er af typen ”Sandbanke med lavvandet vedvarende dække af havvand” (Naturstyrelsen 2014),
hvilket betyder, at området ikke blottes ved lavvande. Denne type sandbanke består af sandede
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sedimenter, men andre former for mudder, grus og store sten kan forekomme (Naturstyrelsen
2014). Derudover ses det at størstedelen af området er kortlagt som bugt (1160).

Figur 12-22 Kortlagt habitatnatur inden habitatområde H173.

Sandbanker 1110
Sandbanker er topografiske elementer i havet, i form af opragende eller forhøjede dele af
havbunden, som hovedsagelig er omgivet af dybere vand, hvis top er dækket af vanddybder på op til
20 meter, og som ikke blottes ved lavvande. De består hovedsageligt af sandede sedimenter og er
ofte en vigtig naturtype for fouragering og rast for mange arter af fugle eller opvækstområde for
fisk, ligesom den også benyttes af sæler og hvaler (Miljø- og Fødevareministeriet 2016).
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Naturtypen forekommer især kystnært og er generelt fattig på flora og fauna. Der er kendskab til
søstjerner, blåmuslinger og sandormehobe samt få arter af rødalger og tang (Naturstyrelsen 2014).
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Figur 12-23 Sandbanke på 7 meters dybde i Flensborg Fjord (Naturstyrelsen 2013)

Den konkrete målsætning for naturtypen er, at den på sigt skal opnå en gunstig bevaringsstatus. Der
er ikke udviklet et tilstandsvurderingssystem for naturtypen, men gunstig bevaringsstatus betyder i
denne sammenhæng, at det samlede areal af naturtypen stabiliseres eller øges.

Rev 1170
Naturtypen rev er karakteriseret ved en sedimentsammensætning bestående af sten, sand og grus
og udgør sædvanligvis et rigt marint levested for marine organismer. Særligt de øvre dele af revene
kan være fuldt dækkede af tangbevoksninger, der giver levesteder for en lang række dyr.
Den konkrete målsætning for naturtypen er, at den på sigt skal opnå en gunstig bevaringsstatus. Der
er ikke udviklet et tilstandsvurderingssystem for naturtypen, men gunstig bevaringsstatus betyder i
denne sammenhæng, at det samlede areal af naturtypen stabiliseres eller øges.
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Bugt (1160)
Bugter og vige (1160) er indskæringer i kysten, hvor påvirkningen fra vandløb er begrænset. De
lavvandede indskæringer er generelt skærmet fra bølgepåvirkningen fra åbent hav, og havbunden
omfatter en stor mangfoldighed af forskellige sedimenter og substrater med en veludviklet zonering
af de forskellige bundlevende plante- og dyresamfund. Samfundene har generelt en høj
biodiversitet med stor variation og mange arter. Naturtypen udgør områdets mest dominerende
marine naturtype, da hovedparten af Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, er
kortlagt som denne naturtype. På større dybder og i bunden af Flensborg Fjord dominerer dyndede
bundtyper, mens sandede og stenede bundtyper forekommer tæt på kysten og flere andre steder i
fjorden. Der er observeret ålegræs på de sandede, kystnære og lavvandede områder
Den konkrete målsætning for naturtypen er, at den på sigt skal opnå en gunstig bevaringsstatus. Der
er ikke udviklet et tilstandsvurderingssystem for naturtypen, men gunstig bevaringsstatus betyder i
denne sammenhæng, at det samlede areal af naturtypen stabiliseres eller øges.
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Marsvin
Marsvinet er Danmarks mest almindelige hval, og den eneste der med sikkerhed yngler her. Marsvin
forekommer talrigt i Danmark, med adskilte bestande i Østersøen, Nordsøen/Skagerrak samt i de
indre danske farvande, som i forvaltningsmæssig sammenhæng administreres hver for sig, da de har
forskellig bevaringsstatus og er udsat for forskellige trusler. På landsplan menes utilsigtet bifangst i
fiskegarn at udgøre den største trussel mod marsvin. Ud over bifangst kan undervandsstøj,
ødelæggelse af levesteder, fødemangel som følge af overfiskning og forurening også have negativ
indflydelse på marsvins udbredelse og sundhedstilstand. Marsvin er ligeledes en Bilag IV. art.
Bælthavspopulationen (herunder Flensborg Fjord) blev i 2016 estimeret til at udgøre 42.324 marsvin
(Søgaard et al. 2018). I de indre danske farvande (Bælthavspopulationen) er der en tendens til et
fald i populationen over de sidste 20 år (Søgaard et al. 2018).
I Flensborg Fjord registreres flest marsvin fra november til maj (Søgaard et al. 2016), men den
optræder året rundt, og der er en relativ stor forekomst af voksne, kønsmodne hunner
(Naturstyrelsen 2014). Ifølge Sveegaard et al. 2018 vurderes habitatområde H173 (Flensborg Fjord,
Bredgrund og farvandet omkring Als) som værende et område med høj tæthed af marsvin både i
løbet af sommeren, men også i løbet af vinteren, samt et areal på >20 km2, hvilket medfører, at det
er af væsentlig betydning for den relevante population.
Figur 12-24 viser det nuværende udpegningsgrundlag for det pågældende habitatområde (H173),
hvor status er B, hvilket indikerer, at habitatområdet har en høj status for marsvinepopulationen
(Bælthavspopulationen).
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Figur 12-24 Udpegning af Habitatområdet 173 (Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als), med
populationsstatus B (Sveegaard et al. 2018)

Ud fra analyser (Sveegaard et al. 2018) ser det ud til, at området i løbet af de seneste 10 år har fået
en lavere betydning for marsvin, men at området stadig har høj betydning for
bælthavspopulationen. Grunden til denne ændring er, at der er observeret en nedgang i tætheden
af marsvin i perioden 2007-2016, hvis der sammenlignes med perioden 1997-2006 (Obs: Udelukkende
vurderet på baggrund af satellitmærkningsdata).
I perioden 2013-2014 og 2015-2016 i forbindelse med NOVANA-overvågningen ses en signifikant
stigning i antallet af marsvin omkring Flensborg Fjord, hvilket indikerer, at marsvinene er på vej
tilbage efter nogle år med lavere tætheder (Sveegaard et al. 2018).
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Der er ikke identificeret nogen specifikke yngleområder i danske farvande (Sveegaard et al. 2018),
men en høj mor/kalv ratio i sommermånederne er observeret i Bælthavet og langs jyske vestkyst.
På denne baggrund kan det antages, at marsvin bruger området til at yngle. Marsvin kælver fra
marts til august og topper i juni måned efter en drægtighedsperiode på 10-11 måneder. Kalvene
dier hos moderen i 8-11 måneder og parring finder sted i juli til september4.

Tabel 12-3 Antallet af markerede marsvin i de indre danske farvande ud fra alder, køn og måned. (Teilmann
et al. 2008)

Ud fra Tabel 12-3 ses det tydeligt, at der observeres flest individer i løbet af april-august.
Gunstig bevaringsstatus i forvaltningsområderne som helhed og på de enkelte levesteder
forudsætter gunstige levevilkår for arten i form af tilstrækkelige føderessourcer (primært torsk- og
sildefisk, men også blæksprutter og krebsdyr) samt uforstyrrede opholdssteder, som giver arten
mulighed for reproduktion.
Marsvin angives at være særligt følsomme for forstyrrelse i parringsperioden i juli-august, og når de
kælver i maj-juni (Søgaard 2005).
En sådan forstyrrelse kunne være gravearbejde i forbindelse med anlæg af en transportledning,
hvor støj fra en hydraulisk gravemaskine påhæftet et gravefartøj, kan skræmme marsvinene væk.
Marsvinene er meget afhængige af deres hørelse til blandt andet fødesøgning, navigering og
kommunikation med andre marsvin (Hermansen et al. 2015). Marsvinene risikerer, at deres hørelse
kan blive beskadiget ved for høje lyde i forbindelse med arbejdet i havet.

Udpegningsgrundlag - Fuglebeskyttelsesområde
Fuglebeskyttelsesområdet udgør en del af Flensborg Fjord samt Nybøl Nor og har et samlet areal på
3.422 ha. Området er udpeget som fuglebeskyttelsesområdet på grundlag af forekomsten af
rastende og overvintrende ederfugl og hvinand (Figur 12-17).
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Jf. gældende Natura 2000-plan for området skal fuglebeskyttelsesområdet sikres som et godt
levested for ederfugl og hvinand. Målet er gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det
samlede areal af levestederne for ederfugl og hvinand skal stabiliseres eller øges, så der er grundlag
for tilstrækkelige egnede fourageringsområder.
Ederfugl
Ederfugl yngler i hele Nordeuropa, inklusive Danmark. Ynglebestanden har været relativ stabil
omkring 23.000-25.000 ynglepar i perioden 1990-2010 med Saltholm som artens vigtigste
ynglelokalitet herhjemme (Holm et al. 2018).
Ederfugl forekommer talrigt som trækfugl og overvintrende i Danmark (figur 12-25), som huser en
stor del af den samlede bestand af ederfugle i Nordeuropa om vinteren. Ederfugl lever især af

4

https://novana.au.dk/arter/arter-2016/pattedyr/marsvin/
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muslinger som den finder ved dykning ned til 20-30 meters dybde. Den overvintrende bestand af
ederfugl er gået noget tilbage gennem de seneste 20 år på grund af en række miljømæssige forhold.

Figur 12-25 Fordelingen af 168.949 ederfugle optalt ved den landsdækkende tælling i midvinter 2016. (Holm
et al. 2018).

Der er en række observationer af ederfugl i DOFbasen for følgende lokaliteter:
Rinkenæs Bugt: kun 3 observationer indenfor de sidste 5 år med op mod 100 individer i månederne
december til februar.
Marina Minde, Egernsund: op mod 1000 individer i månederne november til februar med en højeste
tælling på 6000 individer i 2016.
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Flensborg Yderfjord: i snit ligger der godt 500 individer i månederne december til marts med en
højeste tælling på 3500 i 2016.
Flensborg Yderfjord udgør en større lokalitet, men ifølge bemærkninger til de enkelte registreringer
fås det indtryk, at de større registreringer på omkring 2000 individer er foretaget ud for Marina
Minde, Egernsund.
For de nordligere beliggende lokaliteter som Sildekule & Egernsund, Gråsten Havn og Nybøl Nor er
der kun 6 observationer med maksimalt 2 observerede fugle.
Hvinand
Hvinand forekommer hovedsageligt som træk- og vintergæst i Danmark, hvor den samlede
vinterbestand ligger på ca. 65.000 fugle (Naturstyrelsen 2014). Se også figur 12-26. Den lille danske
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bestand af hvinænder yngler overvejende på Sjælland. Uden for yngletiden træffes den langs alle
de danske kyster (Holm et al. 2018).
For at give ænderne mulighed for at udnytte fourageringsområderne kan man hjælpe arten ved at
begrænse færdslen (sejlads, fiskeri m.v.) i de vigtigste dele af fourageringsområderne i perioden
november-april. Inden for fuglebeskyttelsesområdet synes i højere grad at foretrække Nybøl Nor i
træktiden og er størst i antal i perioden november til februar.

Figur 12-26 Fordeling af 70.116 hvinænder optalt ved den landsdækkende tælling i midvinter 2016
(Holm et al. 2018).
Registrerede observationer i DOFbasen giver følgende billede:
Rinkenæs Bugt: op mod 10 individer i månederne januar til marts med en højeste tælling på 70
individer i 2013.
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Marina Minde, Egernsund: op mod 10 individer i månederne november til februar med en højeste
tælling på 20 individer i 2017
Flensborg Yderfjord: i snit ligger der godt 30 individer i månederne december til marts med en
højeste tælling på 330 i 2014.
Flensborg Yderfjord udgør en større lokalitet, men ifølge bemærkninger til de enkelte registreringer
fås det indtryk, at de større registreringer er foretaget ud for Marina Minde, Egernsund.
For de nordligere beliggende lokaliteter som Sildekule & Egernsund, Gråsten Havn og Nybøl Nor er
der godt 2600 observationer, som giver et billede af, at hvinand foretrækker Nybøl Nor med
forekomster på omkring 80 individer med højeste tællinger på over 500 i januar 2017.

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

Side 143 af 199

Konsekvenser af påvirkninger
Det konkrete projekt vil forårsage midlertidige påvirkninger af Natura 2000-området ved at have
følgende påvirkninger:
·
·
·

Støj og forstyrrelser fra anlægsarbejdet
Midlertidigt tab af habitat
Midlertidige ændringer af habitat

Anlægsarbejdet med at etablere en ny transportledning over Rinkenæs Bugt forventes at kunne ske
over en periode på 6-7 måneder. Spildevandet skal ledes på tværs af Rinkenæs bugt i 2 x 250 mm
svejste PE-ledninger. Der er tale om en kystkrydsning på ca. 4.9 km, hvor den maksimale vanddybde
er 9 m. Ledningerne etableres med et mellemrum på 1 m, og med minimum 1 m jorddække.
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Rinkenæs Bugt består i overvejende grad af moræneler, sand og dyndet sand, se figur 12-22.
Dybdeforholdende overstiger ikke mere end 9 m. Det skal derfor forventes at strækket skal graves
med en hydraulisk gravemaskine på et gravefartøj. Gravebredden mindskes mest muligt og der
graves maksimalt i 6 meters bredde. Det opgravede materiale deponeres ved siden af renden og på
hele strækningen til samme side. Når ledningerne er etableret, tilpasses havbunden de eksisterende
forhold.
Sandbanke
Sandbanken udfor Rinkenæs bugt efterlades i samme stand som inden gravearbejdet påbegyndes, da
arbejdes udføres som beskrevet ovenfor. Når forstyrrelser i sedimentlaget falder til ro, vurderes
det, at sandbanken efter kort tid vil reetableres naturligt og vende tilbage til dets udgangspunkt.
Store elementer, sten, ler eller lignende skal ikke dumpes indenfor området, hvor sandbanken er
registreret, hvis ikke dette var tilfældet inden gravearbejdet påbegyndes, da det vil ændre den
marine naturtype og dermed ødelægge habitatstrukturen for sandbanken (Naturstyrelsen 2014).
Ifølge Karsten Dahl (Seniorrådgiver ved AU, Bioscience) forventes det, at placeringen for
sandbanken, nær kysten, og det lavvandede område vil medvirke til, at sandbanken vil være af
dynamisk karakter, da den under de nuværende forhold er udsat for et højt forstyrrelsesniveau
forårsaget af den lave vanddybde. Dermed er vurderingen at sandbanken i dag har et højt
forstyrrelsesniveau og en forstyrrelse fra anlægsarbejdet vil derfor ikke være en væsentlig
påvirkning af sandbanken, særligt i relation til at indgrebet er af et meget lille omfang (6 m
bredde). Denne vurdering gælder også ift. sedimentspild fra gravearbejdet. Ifølge seneste
basisanalyse for habitatområdet er sandbanken fattig på flora og fauna. Der er fundet søstjerner,
blåmuslinger og sandorme-hobe (Naturstyrelsen 2020). Disse arter tilknyttet sandbanken er generelt
meget almindelige arter og deres forekomst i området vil derfor ikke påvirkes ved at en mindre del
af sandbanken påvirkes midlertidigt af anlægsarbejdet, da arterne hurtigt vil kunne re-kolonisere
fra de områder af sandbanken der ikke forstyrres. Derudover forekommer der på sandbanken et
rødalgedomineret samfund, hvor det især er de trådformede rødalger, som er dominerende, hvilket
kan ses på figur 12-27. Det er arter som: Almindelig Ledtang (Polysiphonia fucoides) og Almindelig
Klotang (Ceramium rubrum), som er dominerende. Rødalgesamfundet vil ikke blive påvirket af
projektet, da de arter der forekommer hurtigt vil kunne re-kolonisere de områder af sandbanken
der forstyrres.
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Figur 12-27 Udpegning af rødalgedomineret samfund som hovedsageligt udgøres af trådformede
rødalger. (Naturstyrelsen 2014)
Rev
Af figur 12-22 fremgår det, at nærmeste kortlagte stenrev ligger omkring 750 meter væk fra den
kommende transportledning. På baggrund af afstanden vurderes stenrevet ikke at blive påvirket af
selve anlægsarbejdet eller af et afledt sedimentspild.
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Bugt
Den kortlagte naturtype bugt er meget udbredt i habitatområdet H172 og den efterlades i samme
stand som inden gravearbejdet påbegyndes, da arbejdes udføres som beskrevet ovenfor. Når
forstyrrelser i sedimentlaget falder til ro, vurderes det, at bugten efter kort tid vil reetableres
naturligt og vende tilbage til dets udgangspunkt. Store elementer, sten, ler eller lignende skal
genplaceres indenfor området, hvor bugten er registreret, hvis dette var tilfældet inden
gravearbejdet påbegyndes. Ifølge seneste basisanalyse for habitatområdet er bugtens flora og fauna
ikke kortlagt, men bugten domineres af dyndede bundtyper på større dybder, mens sandende og
stene bundtyper forekommer langs kysterne. Der er observeret ålegræs på de sandende, kystnære
og lavvandede områder. Denne arter tilknyttet bugten er generelt meget almindelig og dens
forekomst i området vil derfor ikke påvirkes ved at en mindre del af bugten påvirkes midlertidigt af
anlægsarbejdet, da arterne hurtigt vil kunne re-kolonisere fra de områder af sandbanken der ikke
forstyrres. Generelt vurderes det at naturtypen bugt ikke vil påvirkes, da anlægsarbejdes
udelukkende vil påvirke et smalt bælte (op til 6 m), der dermed udgør en brøkdel af den samlede
kortlægning af denne naturtype. Denne vurdering gælder også ift. sedimentspild fra gravearbejdet.
Marsvin
Mulige påvirkninger af marsvinene som følge af etablering af transportledning er følgende:
·
·
·

Midlertidigt tab af habitat og ændring i habitat
Undervandsstøj fra skibstrafik og anlægsarbejdet
Sedimentforstyrrelser

Ved anlægsarbejdet vil der være et område af farvandet der midlertidigt ikke er tilgængeligt for
marsvin, da det vurderes at aktiviteterne vil holde marsvin væk fra området. Da denne
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utilgængelighed af et område kun udgør en lille del af det samlede levested for marsvinene og den
er af midlertidig karakter, vurderes det ikke at have varig påvirkning på populationen af marsvin i
området. Samtidigt vurderes det at den ændring i habitat der sker, ligeledes er midlertidig og
naturtyperne sandbanke og bugt, der påvirkes ved gravearbejdet, vil hurtigt vende tilbage til den
oprindelige tilstand efter endt anlægsarbejde.
Det konkrete niveau for støj ved det planlagte anlægsarbejde er ikke kendt, men det vurderes at
støjpåvirkningen fra de planlagte aktiviteter er sammenlignelige med støjniveauer fra tidligere
undersøgelser (Sveegaard et al. 2017). Disse undersøgelser konkluderede, at den støj, som opstår i
forbindelse med gravearbejde, ikke overstiger marsvinenes tålegrænse (Sveegaard et al. 2017) og
det vurderes dermed, at støjen fra det konkrete projekt ikke vil medvirke til en negativ påvirkning
af marsvinepopulationen i projektområdet. Dette forudsætter dog, at arbejdet foregår udenfor
yngleperioden, hvor marsvinene er særligt sårbare og dermed risikerer at blive skræmt væk af støj
til mindre favorable habitater, hvor de vil mistrives (Wisniewska et al. 2016).
Området ved Flensborg Fjord er et af de seks vigtigste habitatområder for marsvinet i de danske
farvande. Dermed vurderes det, at der er høj risiko for at forstyrre populationssuccesen af denne
Bælthavspopulation af marsvin i de danske farvande. Det er derfor essentielt, at der tages højde for
tidspunktet for arbejdet.
Anlægsarbejdet vil give anledning til ophvirvling af fint sediment og et sedimentspild udenfor selve
det tracé hvor der graves. Spredningen af sediment væk fra området hvor der graves vil afhænge af
de lokale strømforhold og da det konkrete farvand ikke er præget af stærk strøm, vurderes det at
sedimentspild vil være begrænset og dermed vil påvirkningen på naturtyperne og dermed på
marsvins fødegrundlag være negligerbart.
På baggrund af ovenstående vurderinger, anbefales følgende mulige afværgeforanstaltninger:
·

Undgå anlægsarbejde i de kritiske måneder maj-august

Hvinand
Ifølge Søgaard et al. 2005 vurderes det nødvendigt for at sikre gunstig bevaringsstatus på lokalt
niveau for hvinand, at 80 % af fourageringsområderne i perioden 1. november til 1. april skal være
uforstyrrede af bl.a. anlægsarbejder. Antallet af overvintrende hvinænder synes at være stabil for
perioden 1992-2016 (Holm et al. 2018).
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Ved hjælp af Dansk Ornitologisk Forenings DOFbasen ses, at hvinand i højere grad foretrækker
Nybøl Nor fremfor Rinkenæs Bugt og at de primært er i området i vintermånederne. Specifikt for
hvinand vil der være mulighed for at tilrettelægge anlægsarbejdet så det foregår i de måneder,
hvor hvinand er fraværende. Anlægsarbejde i Rinkenæs Bugt selv i vintermånederne vurderes dog
ikke forårsage en væsentlig påvirkning af arten, da den foretrækker Nybøl Nor, som ligger
afskærmet i forhold til Rinkenæs Bugt. Desuden kan andre områder af Flensborg Fjord benyttes af
hvinand.
Anlægsarbejdet vil forstyrre arten midlertidigt, hvis anlægsarbejdet sker om vinteren, men det
vurderes at forstyrrelsen ikke er væsentlig, da arten har præference for Nybøl Nor og kan anvende
øvrige dele af Flensborg Fjord. Det vurderes at forstyrrelsen af artens fourageringsområde forbliver
under de 80 %, som angivet af Holm et al. 2018.
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Ederfugl
I forhold til at opnå/opretholde gunstig bevaringsstatus vurderes det nødvendigt, at 80 % af
fourageringsområderne i perioden 15. september til 1. april skal være uforstyrrede af bl.a. sejlads,
fiskeri, anlægsarbejder og jagt.
Ved hjælp observationer i DOFbasen ses, at ederfugl foretrækker det område, hvor det kommende
ledningstrace krydser over. Lokaliteterne nord for Rinkenæs Bugt vurderes ikke at have relevans for
arten. Mod syd ligger lokaliteten Broager Vig, hvor der typisk ligger omkring 200 fugle og Brunsnæs
Hage, hvor det ikke er usædvanligt med 1500 fugle. Længere mod syd ved Skelde Vig er der ikke
mange observationer, men i februar 2018 blev indrapporteret 500 fugle fra området. På sydspidsen
af Broagerland, ved Kragesand ses igen store forekomster af ederfugl med op til 3000 fugle.
Observationerne tyder på, at området langs det kommende ledningstrace udgør et væsentligt
område for rastende og fouragerende ederfugle, som ved midvintertællingen i 2016 udgjorde knap
170.000 fugle på landsplan. Længere mod syd er også egnede lokaliteter, men størrelsesmæssigt
vurderes det at kunne få lokale konsekvenser for ederfugl, hvis området i Rinkenæs Bugt i
vinterperioden ikke kan anvendes af rastende og fouragerende ederfugle.
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Ved sommertælling af fældende fugle i 2012 blev de fleste ederfugle registreret i den vestlige del
af Smålandsfarvandet, den sydlige del af Kattegat, Lillebælt, Vadehavet og farvandet omkring Læsø
og disse områder er således særligt vigtige for fældende ederfugl. Området for det planlagte
projekt er ikke et vigtigt område for fældende ederfugl.

Figur 12-28 Antal for fordeling af fældende ederfugl fra sommertælling 2012 (Kilde: Fugle 20122015, NOVANA).
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Nedgravningen af ledningen kan medføre en midlertidig suspension af fint havbundsmateriale, men
det forventes ikke at der vil ske en nævneværdig spredning af suspenderet materiale på grund af
den begrænsede vandbevægelse og strøm i området. Anlægsarbejdet vil ligeledes kunne medføre
forstyrrelse af rastende fugle, der hviler eller søger føde på havet omkring anlægget. I tidligere
vurderinger af nedgravningsopgaver til søs i det lokale område, er det vurderet, at en forstyrrelse
forårsaget af støj og bevægelse omkring skibet der foretager nedgravningen, vil kunne have en
effekt inden for et par hundrede meter fra fartøjet (Natura 2000-væsentlighedsvurdering, Sydenergi
2017). der er således tale om en lokal og midlertidig påvirkning på fuglene. Det vurderes ikke at der
vil være en permanent påvirkning, da fuglene vil genindtage området så snart fartøjet har flyttet
sig. Fuglene i området er vænnet til skibstrafik, hvorfor denne adfærd ift. forstyrrelser er
tilvænnet. Samtdigt er hele Rinkenæs Bugt optimalt område for fødesøgning for ederfugl, da
dybden af bugten (op til ca. 10 m) er der den optimale dybde for ederfugl ved dykning efter
muslinger. Denne optimale dybde findes ikke kun langs ledningstracéet og der er således meget
tilgængeligt fødesøgningsområde i den del af bugten der ikke påvirkes midlertidige af
anlægsarbejdet.
Samlet vurderes det derfor, at sker anlægsarbejderne uden for perioden, hvor ederfuglene benytter
området, dvs. primært månederne november til februar vurderes ederfugl ikke at blive påvirket i
væsentlig grad. Hvis der forekommer anlægsarbejder i området i løbet af vintermånederne vurderes
det yderligere at dette vil kunne ske uden at ederfugl bliver påvirket i væsentlig grad, da
påvirkningen fra anlægsarbejdet kun vil forstyrre ederfugl lokalt (op til et par hundrede meter fra
fartøjet). Ederfuglenes fødesøgningsmuligheder vil ved anlægsarbejde om vinteren ikke forringes
væsentligt, da hele bugten har en dybde der er optimalt fødesøgningsdybde for fuglene. Et
yderligere tiltag for yderligere at minimere forstyrrelse af fuglene kunne ske ved at undgå sejlads
og aktivitet på eksempelvis den ene halvdel af bugten i ex. november til februar.
Optællinger viser få fældende fugle i området om sommeren, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt
med særlige hensyn i denne periode ift. ederfugl.

Sammenfattende vurdering
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Habitatområdet
Påvirkningsfaktorerne eutrofiering, fiskeri og invasive arter er angivet til at have en høj betydning
for naturtypernes tilstand (Fredshavn et al. 2019), herunder sandbanker, bugt og rev. I det konkrete
projekt sker der en markant reduktion af udledningen af renset spildevand fra Gråsten Renseanlæg,
da spildevandet i planen transporteres til rensning i Sønderborg. Effekten af denne reducerede
næringsstoftilførsel til Rinkenæs Bugt vurderes derfor at være positiv for alle kortlagte
habitatnaturtyper.
Langs det kommende ledningstrace gennemgraves naturtypen sandbanke og bugt, men som vurderet
vil disse naturtyper retablere deres struktur og funktion hurtigt efter endt anlægsarbejde. Den
samlede vurdering for disse to habitatnaturtyper er, at anlægsarbejdet vil have en ikke-væsentlig
indvirkning. I driftsfasen vil den langsigtede effekt af at spildevandstilledningen til Rinkenæs Bugt
reduceres udgøre et væsentligt bidrag til at sikre gunstig bevaringsstatus for den pågældende
habitatnaturtype, da en af de væsentligst trusler for denne naturtype er eutroficering (Fredshavn et
al. 2019).
Naturtypen rev, som også forekommer i Rinkenæs Bugt ligger afstandsmæssigt i så stor en afstand
at det ikke bliver påvirket, da særligt sedimentspild ikke vurderes at påvirke området med rev.
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Marsvin forekommer året rundt i projektområdet og det vurderes, at der er høj risiko for at
forstyrre populationssuccesen da anlægsarbejdet vil strække sig over en periode op til 6 måneder.
Det er derfor essentielt, at der tages højde for tidspunktet for arbejdet og samtidig lave
afværgeforanstaltninger omkring projektområdet, som skal sikre, at marsvinene ikke kommer for
tæt på gravearbejdet.
Fuglebeskyttelsesområdet
Anlægsarbejdet vil ske gennem en periode på omkring 6 måneder, inden for hvilken gravning og
ledningsudlægningen sker fra skib. Anlægsarbejdet vil kunne medføre nogen forstyrrelse af rastende
fugle, der hviler eller søger føde på havet omkring anlægget. Nedgravningen af transportledningen
vil medføre en midlertidig suspension af fint havbundsmateriale, men det forventes ikke, at der vil
ske en nævneværdig spredning af suspenderet materiale på grund af den begrænsede
vandbevægelse og strøm i området.
En forstyrrelse forårsaget af støj og bevægelse omkring skibet, hvorfra nedlægningen sker, vil kunne
have en effekt inden for et par hundrede meter fra skibet.
Forekomsten af de mange stenrev i habitatområdet betyder, at der er en god tilgang på områder
med lavere vanddybder, hvor ederfugle og hvinænder kan søge føde. Det vurderes at ederfugl er
mest udsat for forstyrrelse i Rinkenæs Bugt, men da der er en økologisk funktionel sammenhæng
mellem levesteder inden for og uden for fuglebeskyttelsesområdet vurderes det muligt at foretage
anlægsarbejdet uden at det får væsentlige konsekvenser for arter på udpegningsgrundlaget.

Konklusion
Udlægning af en ny transportledning i Rinkenæs Bugt kan medføre følgende typer af påvirkninger af
Natura 2000-værdier:
-

Midlertidig forstyrrelse af fugle og marsvin i anlægsfasen
Midlertidig påvirkning af habitatnatur i anlægsfasen

En afledt effekt bliver desuden, at udledningen af spildevand til Rinkenæs Bugt reduceres
betragteligt, hvilket umiddelbart vurderes at kunne få en væsentlig positiv effekt på
udpegningsgrundlaget, da eutrofiering anses for en af de store trusler.
Resultatet af konsekvensvurderingen er følgende:
·
·
·
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·
·
·

Gennemgravning af habitatnaturtypen sandbanke har en ikke-væsentlig indvirkning
uanset hvilken årstid anlægsarbejdet foretages, når der sker retablering efterfølgende.
Habitatnaturtypen rev bliver ikke påvirket.
Gennemgravning af habitatnaturtypen bugt har en ikke-væsentlig indvirkning uanset
hvilken årstid anlægsarbejdet foretages, når der sker retablering efterfølgende.
Marsvin vurderes ikke at blive påvirket i væsentlig grad, når de ikke forstyrres i
månederne maj til august.
Hvinand vurderes ikke at blive påvirket i væsentlig grad, uanset hvilken årstid
anlægsarbejdet foretages.
Ederfugl vurderes ikke at blive påvirket i væsentlig grad, uanset hvilken årstid
anlægsarbejdet foretages.

Nedgravning af transportledningen vil midlertidigt medføre en suspension af fint
havbundsmateriale, men det forventes ikke, at der vil ske en nævneværdig spredning af
suspenderet materiale på grund af den begrænsede vandbevægelse og strøm i området.
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Forstyrrelser forårsaget af anlægsarbejdet vil have en midlertidig karakter og gennemføres de rette
afværgeforanstaltninger vil projektet have en ikke-væsentlig påvirkning på naturtyper og arter på
udpegningsgrundlaget. Projektet vil give anledning til, at der sker en reduktion i tilledning af
næringsstoffer til Rinkenæs Bugt, og projektet vurderes derfor at have en positiv effekt på Natura
2000-områdets udpegningsgrundlag. Dette skyldes, at projektet vil medføre en reduktion i udledning
af næringsstoffer til Rinkenæs Bugt, og da eutrofiering er en af de væsentligste trusler for
naturtypernes tilstand i området, vil en reduktion i tilledningen være positivt.
Vedligehold og reparationer på den del af transportanlægget, der krydser marine områder forventes
at være yderst sjældent, da levetider på transportledninger er >75 år. Hvis reparation/vedligehold
skulle blive relevant, vil arbejdsmetoden være lignende den anvendte i anlægsfasen., dog med den
undtagelse, at den vil være af væsentlig kortere varighed, formegentlig ned til enkelte dage.

12.6 Bilag IV-arter (Strengt beskyttede arter)
Indenfor en radius af op mod 12 km fra det kommende renseanlæg, er der registreret følgende bilag
IV-arter, jf. Søgaard et al. 2007:
Sydflagermus, Vandflagermus, Marsvin, Dværgflagermus, Langøret flagermus, Stor vandsalamander,
Markfirben, Spidssnudet frø og Løvfrø

Figur 12-29 Oversigtskort over de fire berørte områder indenfor projektområdet, hvorfra der er registreringer fra Dansk Pattedyrsatlas (Baagøe et al. 2007).
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Projektområdet er inddelt i fire kvadrater (figur 12-29), hvor resultatet for hvert område er beskrevet:
·
·
·
·

Gråsten/Rinkenæs (1): Almindelig delfin, Finhval, Marsvin, Hasselmus, Odder
Broager (2): Hvidnæse, Vågehval, Almindelig delfin, Pukkelhval, Marsvin
Augustenborg (3): Marsvin
Guderup (4): Ingen registreringer

Ingen af ovenstående arter vurderes at yngle eller raste indenfor det område, hvor renseanlægget
ønskes placeret, pga. områdets driftshistorik. I Danmarks Miljøportal foreligger ikke registreringer
af øvrige bilag IV-arter indenfor projektområdet.
Transportanlægget strækker sig over ca. 35 km og kan potentielt berøre områder med beskyttede
arter, selvom disse generelt forstyrres minimalt. Ved en søgning af registrerede artsforekomster
langs traceet i Danmarks Miljøportals naturdatabase samt tilgængelig viden om forekomst af bilag
IV-arterne, kan billedet nuanceres lidt og i det nedenstående gennemgås forskellige artsgrupper.
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Flagermus
Selv om alle danske arter af flagermus er på habitatdirektivets bilag IV har mange af arterne store
sunde bestande i Danmark. Der foreligger ingen konkrete registreringer af flagermus inden for
projektområdet, men flere af de mest almindelige og udbredte flagermusarter forekommer med
stor sandsynlighed i eller nær projektområdet.
Ifølge dansk pattedyrsatlas er der kendskab til følgende flagermus indenfor de berørte 10 x 10 km
gridceller: brunflagermus, dværgflagermus og sydflagermus, langøret flagermus, vandflagermus,
dværgflagermus, troldflagermus og pipistrelflagermus.
Ødelæggelse af ynglelokaliteter i form af fældning af redetræer, vurderes at være den eneste
potentielle påvirkning af flagermus i anlægsfasen (Søgaard et al. 2007).
Hvis der findes redetræer i kabeltracéet er disse beskyttet mod fældning i flagermusenes yngletid,
typisk fra marts til juli. For at undgå negative påvirkning af flagermusene vil fældning af potentielle
yngletræer blive foretaget uden for perioden fra juni til sensommeren. Derved undgås det at
påvirker unge individer, der ikke er i stand til at fortrække fra området. Det vurderes, at
anlægsfasen med disse foranstaltninger vil være uden påvirkninger af flagermus.

Padder
Der er kendskab til spidssnudet frø, løvfrø og stor vandsalamander indenfor op til 12 km fra
projektområdet. Padderne er overordnet set tilknyttet vandhuller og nærområderne. Padder har en
relativ lav mobilitet og bevæger sig sjældent mere end 1 km fra vandhullerne.
Med udgangspunkt i potentielle yngle- og rastelokaliteter for stor vandsalamander, spidssnudet frø
og løvfrø er det vurderet, at anlægsarbejdet ikke vil påvirke disse. I paddernes vandringstid mellem
rasteområder og ynglelokaliteter, der foregår i nattetimerne i det tidlige forår om foråret kan der
være risiko for at fange individer i midlertidige udgravninger, hvorfor der bør være opmærksomhed
på anlægstidspunktet og primært foretage udgravninger udenfor de perioder hvor padderne
vandrer. Er dette ikke en mulighed, skal der opsættes paddehegn omkring udgravningerne i
anlægsperioden, hvor udgravningerne udgør en risiko.

Krybdyr
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Markfirben yngler på en række forskellige typer af levesteder, lige fra vejskråninger,
jernbaneskråninger og råstofgrave til mere naturlige levesteder som overdrev, heder og
kystskrænter. Kendetegnene er, at de indeholder solvendte skråninger med veldrænede og løse
jordtyper og sparsom bevoksning. Markfirben ynder lysåben og spredt vegetation med god mulighed
for solbadning.
Ved gennemgang af det kommende ledningstrace er der ikke fundet egnede lokaliteter for
markfirben og på den baggrund vurderes det, at den ikke vil blive påvirket af projektet. De
kystskråninger, der evt. gennembrydes er for tilgroede og de sten- og jorddiger der skal passeres,
bliver underboret, hvorved potentielle rasteområder ikke berøres.

Odder
Odderen forekommer ved søer og vandløb og lever i tilknytning til vådområder. Den findes i såvel
stillestående som rindende vand, og både i saltvand og ferskvand. Odderen knytter sig typisk til
moser, krat, skov eller andre naturområder hvor der kan finde ro.
Ved gennemgang af området for den kommende transportledning vurderes der ikke at være mange
potentielle yngle- eller rasteområder for odder. Odder bevæger sig dog meget rundt i landskabet,
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så det kan ikke afvises, at odderen vil blive forstyrret af støjen fra underboring af vandløb eller
gravearbejde i øvrigt. Odder vurderes mest følsom i forhold til nye støjkilder om natten, hvor
anlægsarbejdet ikke sker. Odderen vurderes at være ret robust i forhold til midlertidige støjkilder,
og det vurderes derfor, at den ikke vil blive påvirket i særlig grad.

Hasselmus
Hasselmusen kendes fra skovområder med løvskovsbevoksning og rig kratvegetation. Hasselmusen er
kendt for områder vest for Rinkenæs Fjord, hvor anlægsarbejder ikke kommer i nærheden.
Hasselmusen vurderes således ikke at blive påvirket.

Marsvin
Se afsnit 12.5.2, hvor arten og dens levevilkår for de udpegede Natura 2000-områder er beskrevet.
Arten findes dog også i de farvande der ikke er Natura 2000-områder For disse øvrige farvande er
vurderingen den sammen som for Natura 2000-områderne, at marsvin vurderes ikke at blive påvirket
i væsentlig grad, når de ikke forstyrres i månederne maj til august.

Almindelig delfin
Den ses kun sjældent i de danske farvande, hvor den bruger mange lyde til at orientere sig og som
kommunikation med artsfæller. De lever det meste af tiden under vandet og kan være under vandet
i otte minutter i forbindelse med fødesøgning og komme ned på 280 meters vanddybde. Da delfinen
kun sjældent ses i de danske farvande, vurderes det, at støjen fra projektarbejdet ikke er skyld i
forringelse af levevilkårene for den almindelige delfin.

Hvidnæse
Den ses indimellem i Østersøen, mens den i Nordsøen er den hval efter marsvinet, som er mest
almindelig. Hvidnæsen er 2.4-3.0 meter lang og kan veje op til 350 kg.
Hvidnæse er en tandhval som æder torskefisk og blæksprutter som den primære del af føden, men
den kan også tage krebsdyr.
Når hvidnæsen leder efter føde, ses flokke på op mod 50-100 individer samlet, hvor de benytter sig
af ekkolokalisering. Det vurderes, at der ikke er risiko for forringelse af levevilkårene for hvidnæsen
indenfor projektområdet, da kun en gang imellem ses i Østersøen.
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Finhvalen
Den ses af og til i de danske farvande, hvor den lever både på åbent hav og i dybe fjorde samt
kystområder. Hvalen kan både leve i varmt og koldt vand. Parringen kan foregå hele året. Finhvaler
lever normalt i mindre eller større flokke. Hvalen er verdens næst længste dyr. Finhvalens føde
består primært af fisk, blæksprutter og krebsdyr. Det vurderes, at der ikke er risiko for forringelse
af levevilkårene for finhvalen indenfor projektområdet, da den kun af og til ses i de danske
farvande.

Vågehval
Vågehvalen ses af og til i de danske farvande, men lever ikke fast i Danmark. Den lever både på
åbent hav og i kystområder, hvor de normalt lever i mindre flokke. Vågehvalens primære føde er
krebsdyr, plankton og fisk, som svømmer i stimer, som eksempelvis sild. Det vurderes, at der ikke er
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risiko for forringelse af levevilkårene for vågehvalen indenfor projektområdet, da den kun af og til
ses i de danske farvande.

Pukkelhval
Den er observeret ved Sønderborg i 2004, men lever ellers i polhavene samt tropiske kystområder.
Pukkelhvalen er en bardehval, der hører til finhvalerne. Den er mere robust og mindre elegant
bygget end de øvrige finhvaler. Pukkelhvalen er kendt for at være en nysgerrig hval, der ikke er sky
over for mennesker. Pukkelhvaler vandrer typisk op til 25.000 km i løbet af et år, hvor de sjældent
observeres i de danske farvande. Pukkelhvalens primære føde er fisk. Det vurderes, at der ikke er
risiko for forringelse af levevilkårene for vågehvalen indenfor projektområdet, da den kun af og til
ses i de danske farvande.

Samlet vurdering
I forhold til de forekommende bilag IV-arter i landskabet omkring det kommende transport- og
renseanlægvurderes det, at med beskedne foranstaltninger, at kunne sikres, at bilag IV-arter i sig
selv eller områdernes økologiske funktionalitet i det hele taget ikke bliver påvirket i væsentlig grad.
Nødvendige foranstaltninger omfatter:
·
·
·

Ingen fældning af yngletræer for flagermus i yngleperioden (juni – sensommer)
Opsætning af paddehegn langs udgravninger, hvis udgravningerne foregår indenfor den
periode hvor padder vandrer (det tidlige forår)
Undgå forstyrrelser af marsvin i månederne maj til august

I forhold til de forekommende bilag IV-arter i landskabet omkring det kommende transport- og
renseanlæg vurderes det, at med beskedne foranstaltninger, at kunne sikres, at bilag IV-arter i sig
selv eller områdernes økologiske funktionalitet i det hele taget ikke bliver påvirket i væsentlig grad.
Nødvendige foranstaltninger omfatter:
Ingen fældning af yngletræer for flagermus i yngleperioden (juni – sensommer)
Opsætning af paddehegn langs udgravninger, hvis udgravningerne foregår indenfor den
periode hvor padder vandrer (det tidlige forår)
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·
·
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12.7 Fredede, rødlistede og sjældne arter
Viden om fredede, rødlistede og sjældne arter er typisk begrænset af hvor grundigt et område er
undersøgt. Oplagte kilder til viden om disse arter er Danmarks Naturdata, Danmarks Svampeatlas,
DOFbasen og statens HNV- og biodiversitetskort.

Danmarks Naturdata
En søgning i Danmarks Naturdata langs ledningstrace og omkring det kommende renseanlæg viser,
at der primært er registreret fugle som: Sølvmåge (LC), blishøne (LC), knopsvane (LC), grågås (LC),
gråand, toppet skallesluger (LC), gravand (LC), ederfugl (LC), sangsvane (NA), hvinand (NT), skarv
(LC) og hættemåge (LC).

Figur 12-30 Søgning i Danmarks Naturdata på hhv. rødliste, bilag II, IV og V-arter samt fredede arter.
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Men også lille vandsalamander (LC) er registreret tilbage i 2001 for et regnvandsbassin (naturområde
E) ved motorvejen, som sidenhen er blevet gennemgravet og omlagt.
Som det fremgår af rødlistevurderingerne, er det kun hvinand som er rødlistet i kategorien:
”Næsten truet”. Se afsnit 12.5 for en nærmere vurdering omkring hvinand.
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Danmarks Svampeatlas
Ifølge Danmarks Svampeatlas er der ikke kendskab til fredede eller rødlistede arter i nærheden af
hverken ledningstrace eller det kommende renseanlæg, se figur 12-31.

Figur 12-31 Resultat på kort for fund af rødlistede svampe i Sønderborg Kommune (www.svampeatlas.dk).
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DOFbasen
Ved søgning i DOFbasen (Dansk Ornitologisk Forenings internetbaserede database til registrering af
observationer af fugle og andre udvalgte dyr) efter fund af rødlistede fuglearter i Sønderborg
Kommune fremkommer ikke lokaliteter med overlap eller nærhed til den kommende
transportledning eller det kommende renseanlæg, se figur 12-32.
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Figur 12-32 Lokaliteter, hvor der er registreret fund af rødlistede fugle i Sønderborg Kommune (DOFbasen
2018).

I forhold til fredede fugle ser billedet noget anderledes ud, da de fleste fuglearter er fredede hele
året. Det gælder blandt andet alle rovfugle og småfugle samt de fleste vadefugle. Hovedparten af
fuglene i området er almindelige og vurderes ikke at blive påvirket af projektet, som i mange
henseender ikke forstyrrer mere end den normale menneskelige aktivitet.
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En række af de fredede fugle er dog beskyttelseskrævende, jf. EF-fuglebeskyttelsesdirektivs bilag I.
Forekomst af disse er undersøgt ved en søgning på Dansk Ornitologisk Forenings database
(DOFbasen, 2018).
I forhold til at få et billede af hvilke bilag I-arter, der findes i området omkring den planlagte
transportledning/renseanlæg er der foretaget en søgning på DOF-lokaliteter, som ligger indenfor 1
km fra den planlagte transportledning og renseanlæg, se Tabel 12-4.
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Art

Primære lokalitet

Adfærd

Aftenfalk

Vesterkær

F

Almindelige ryle

Bl.a. Flensborg Fjord

F

Blå kærhøj

Bl.a. Augustenborg Fjord og Broager

F

Blisgås

Vesterkær, Flensborg Fjord

F / OF

Bramgås

Vesterkær, Flensborg Fjord

F / R / OF

Brushane

Nejs Mølleå

FU

Dværgfalk

Egeskov_Egernsund, Kær

F, R

Dværgmåge

Flensborg Fjord

F / Trækkende

Eleonorafalk

Vesterkær

OF

Fiskeørn

Kær Vig, Vesterkær

OF

Havørn

Bl.a. Vesterkær, Augustenborg Fjord,
Flensborg Fjord

OF / F

Havterne

Augustenborg Fjord

F

Hedelærke

Egeskov_Egernsund

SY

Hjejle

Bl.a. Vesterkær, Kær Vig

F / R / Trækkende

Hvepsevåge

Bl.a. Vesterkær, Kær Vig

Trækkende

Hvid stork

Bl.a. Himmark Mark, Broager Mark

R/F

Isfugl

Bl.a. Augustenborg Fjord, Kær Vig,

R/F

Lille skallesluger

Augustenborg Fjord, Kær Vig,

R/F

Pibesvane

Bl.a. Broager Vig

R/F

Rød glente

Vesterkær, Broager

F / OF

Rødrygget tornskade

Bl.a. Vesterkær

F

Rødstrubet lom

Flensborg Fjord, Augustenborg Fjord

F

Rørdrum

Kær Vig

R

Rørhøg

Bl.a. Kær Vig, Augustenborg Fjord,
Vesterkær,

F

Rustand

Nejs Mølleå

F

Sangsvane

Bl.a. Augustenborg Fjord, Flensborg Fjord

F/R

Sort glente

Bøffelkobbel Skov

Trækkende

Sortstrubet lom

Katholm

F

Splitterne

Flensborg Fjord

R

Tinksmed

Stenderup Skov

F

Trane

Guderup, Broager Vig, Kær Vig

R / Trækkende

Vandrefalk

Bl.a. Vesterkær, Broager

R / Trækkende
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Tabel 12-4 Oversigt over registrerede bilag 1-fugle i perioden 2013-2018 indenfor lokaliteter, som befinder
sig indenfor 1 km fra den planlagte transportledning. F: fouragerende, OF: overflyvende, R: rastende.

Søgningen giver et billede af, at arter som blisgås, bramgås, havørn, rørhøg og sangsvane hører til
de mest hyppigst registrerede fugle, hvorimod de andre forekommer mere sporadisk. Det at de
forekommer sporadisk, skal dog ikke tages som udtryk for, at de ikke yngler/overvintrer i området
jævnligt og er mere almindeligt forekommende.
Overordnet set giver arterne et indtryk af stor variation i landskabet. Projektet vil afstedkomme
forstyrrelser under anlægsarbejdet. På land bliver forstyrrelserne af meget kort varighed. I
Rinkenæs Bugt noget længerevarende, men dog en forstyrrelse af en begrænset varighed (estimeret
til 6-8 måneder). Fremdriften vil være ca. 20-40 m om dagen, afhængig af jordbundsforhold og
mængden af sten. Overordnet set vurderes fugle ikke at blive væsentligt forstyrret af
anlægsarbejderne.
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I Fuglebeskyttelsesområde nr. 64 er ederfugl på udpegningsgrundlaget, og denne er gennemgået
under 12.5.

Biodiversitet og HNV-kort
Miljøstyrelsen har fået udviklet et biodiversitetskort for Danmark (Ejrnæs et al. 2014) med henblik
på at forbedre grundlaget for en omkostningseffektiv beskyttelse, forvaltning og udvikling af
Danmarks biodiversitet. Biodiversitetskortet viser på et 10x10 km kvadratnet, hvilke områder som er
nationalt enestående og nødvendige at prioritere, hvis den samlede biodiversitet skal bevares. I
biodiversitetskortet er inddraget tilgængelig viden om arter i rødlistekategorierne nævnt ovenfor og
generelt fremgår det af Ejrnæs et al. 2014, at områderne omkring transportledning og et kommende
renseanlæg scorer lavt.
Forud for biodiversitetskortet indførte Landbrugsstyrelsen det såkaldte HNV-kort, som blev udviklet
af Aarhus Universitet, DCE i 2012-2014. HNV-kortet benyttes til at prioritere naturpleje af de bedste
områder for at sikre størst mulig effekt og biodiversitet. Kortet udpeger på baggrund af eksisterede
viden de naturmæssigt vigtigste områder i det åbne land i Danmark. HNV-kortet er dannet på
baggrund af fjorten parametre, herunder seks parametre for arter, hvoraf de tre er udpeget, fordi
der er registreret truede arter på lokaliteten.
Ved gennemgang af det senest opdaterede HNV-kort kan det konstateres, at de tre parametre for
rødlistede arter ikke forårsager en højere HNV-score i områderne omkring det kommende
ledningstrace. Det betyder, at der ikke er kendskab til rødlistede arter omkring transportledning
eller det kommende renseanlæg.

Sammenfattende vurdering
Rødlistede og sjældne arter kræver ikke nødvendigvis lang kontinuitet eller beskyttet natur for at
etablere sig.
Ved gennemgang af ledningstraceet og området for det kommende renseanlæg er der ikke
konstateret forekomst af rødlistede eller sjældne arter ud over hvinand og marsvin, men det er
klart, at sandsynligheden for at arter kan være overset er tilstede.
I forhold til fredede arter er det primært fugle, som potentielt vil blive forstyrret af anlægsarbejdet
omkring den kommende transportledning.
På baggrund af anlægsarbejdets midlertidige karakter og et særskilt fokus omkring ederfugl
vurderes eventuelle påvirkninger af fredede, rødlistede og sjældne arter at være ikke-væsentlig. I
driftsfasen vurderes der ikke at være forhold, som kan have afgørende betydning.
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Kvælstofemissionen fra det kommende renseanlæg er så ubetydelig, at påvirkningen af habitater vil
være negligerbar.
Samlet set vurderes projektet at kunne realiseres uden at få negative konsekvenser for fredede,
rødlistede og sjældne arter.
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12.8 Marint plante- og dyreliv
De kommende transportledninger skal krydse hhv. Rinkenæs Bugt, Als Sund og Augustenborg Fjord
og der skal etableres en udløbsledning til Als Sund. Som det fremgår af figur 12-21 og figur 12-33
består den øverste del af havbunden primært af sand, sandet dynd og moræneler.

Figur 12-33 Havets strukturer og fordeling af sedimenter i den øverste halve meter af havbunden for hhv. Als
Sund og Augustenborg Fjord. GEUS. Kortet er beskrevet i GeoViden 2014, nr. 2. Gul: sand, Lysegrøn: sandet
dynd
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Bundvegetationen i Rinkenæs Bugt, Als Sund og Augustenborg fjord domineres i et dybdespæn fra
ca. 2- 6,5 meter af et samfund af rødalger (se figur 12-34), som hovedsageligt udgøres af trådformede rødalger. Dette samfund er domineret af arter som alm. ledtang (polysiphonia fucoides) og
alm. klotang (ceramium rubrum) (Naturstyrelsen 2014).
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Figur 12-34 Oversigtskort over den biologiske klassificering for habitatområde H173 (Naturstyrelsen 2014).

Ålegræs er begrænset til lave vanddybder og hvor man kan se havbunden på ortofoto er disse
velegnede til at identificere udbredelsen af ålegræs (Ørberg 2018). Luftfotos der viser kysten og
havbunden i de relevante områder giver mulighed for at se hvor der vokser ålegræs, da dette
fremstår tydeligt på luftfotos. Gennemgang af luftfotos tegner et billede af, at ålegræsudbredelsen
er meget begrænset i de konkrete områder, hvor den kommende transportledning er planlagt.
Typisk har ålegræs en dybdegrænse i de indre fjorde på under 3 meter (Hansen 2018).
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Alm. klotang er en énårig og hurtigt voksende rødalge som responderer hurtigt på høj
næringsstoftilgængelighed. De kan kun oplagre næringsstoffer til få dages vækst og deres
tilstedeværelse er således betinget af kontinuerte næringsstofforsyninger. Alm. klotang er kendt for
at forringe bl.a. ålegræssets levevilkår ved overvoksning og for at fremkalde iltsvind i bunden af
algemåtten. En art som alm. klotang forventes at få dårligere levevilkår, særligt i Rinkenæs Bugt,
hvor udledningen af næringsstoffer fra de nuværende renseanlæg reduceres.
Der er ifølge vurderinger fra Naturstyrelsen 2014 tidspunkter og områder i Bælthavet, som er
eksponeret for kraftig strøm, hvilket bevirker, at filtratorer som blåmuslinger, hestemuslinger og
søanemoner flere steder vil være dominerende.
Blåmuslinger lever fastsiddende, hvor den filtrerer vandet for spiselige partikler og lever typisk ned
til en dybde til omkring 10 meter i saltvand.
Søstjerner kan bevæge sig op til 10 cm i minuttet og kan findes fra lavvandslinjen ned til ca. 200
meters dybde på alle bundtyper. De lever bl.a. af blåmuslinger. Blåmuslingerne vil være
dominerende flere steder i området og det vil dermed kunne ses, at der er en sammenhæng mellem
tilstedeværelsen af blåmuslinger og søstjerner.
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Søanemoner lever ofte ved kysten, hvor de lever fastsiddende på alger, sten eller muslingeskaller.
De lever af smådyr, encellede småorganismer og dyreplankton, som de lammer med gift fra deres
fangarmes nældeceller.
Sandorm lever ofte på de lave og sandede forhold ved kysten, hvor de graver sig 10-20 cm ned. De
lever af det organiske materiale fra sandet.

Figur 12-35 Billede af kyststrækning ved Augustenborg Fjord med forekomst af blæretang, rødalger og muslinger.
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Nedspuling og gravning
I områder, hvor sedimentforholdene tillader det, foretages en nedspuling af transportledninger i
havbund. Nedspuling kan kun foretages i sandede områder, hvor sedimentet ikke er hårdt.
Nedspulingen vil, som udgangspunkt blive udført i en arbejdsgang. Det kan dog ikke udelukkes, at
det på visse strækninger er nødvendigt at spule flere gange, så ledningen kan nedbringes til den
planlagte dybde på minimum 1 meter under havbunden.
Spuleprocessen gør havbunden flydende i et smalt bælte, hvorved ledningen kan synke ned. Det er
sjældent nødvendigt at efterbehandle, selvom en vis mængde af det frispulede sediment driver med
strømmen. Det meste af havbundsmaterialet vil typisk aflejres ovenpå ledningen og
materialevandring vil automatisk efterfylde renderne, udførelsen er derfor lempelig ift.
sedimentsspild og anvendes hvor det er muligt.I til sammenligning med at grave en ledning ned kan
denne arbejdsperiode væsentligt forkortes ved nedspuling. Påvirkningen af den marine flora og
fauna i forbindelse med suspenderet sediment som anført ovenfor, vil derfor også være af kortere
varighed for et specifikt område.
Ved gravning vil arbejdsarealet på bunden øges, da bunden frigraves og lægges ved siden af
udgravningen, processen tager også længer tid og øger i mindre omfang sedimentspild, da opgravet
jord ligges ved siden af udgravningen, inden det ligges tilbage i renden. Metoden anvendes
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hovedsaligt i hårdt, leret eller stenet undergrund, hvor nedspuling ikke har samme effekt. (Seacon
2005).
Materiale, der består af meget finkornet havbundsmateriale såsom silt og ler, vil have en tendens til
at blive vasket væk under processen spuling, hvorfor graden af tilbagefyldning i et vist omfang
afhænger af havbundens karakter.
Stort set alle organismer i de danske farvande er naturligt tilpasset situationer med forhøjet
koncentration af suspenderet bundmateriale og forhøjet sedimentation. Sådanne situationer opstår
typisk i forbindelse med kraftig blæst. Det finkornede sediment vil typisk aflejres i områder, som i
forvejen har en naturlig aflejring af sediment, og hvor organismerne derfor er særligt tilpasset
sådanne forhold.
På ovenstående baggrund er det usandsynligt, at ophvirvling og spredning af bundmateriale i
forbindelse med etablering af ledningerne vil have en betydende effekt på bundlevende planter og
dyr eller områdets naturtyper uden for graveområdet. Effekten fra selve nedspulingen vurderes
ligeledes ikke at have en betydende effekt på bundlevende planter og dyr, da området der påvirkes,
er begrænset i udbredelse.
Sedimentspild
Sedimentspredning kan potentielt medføre en række afledte miljøpåvirkninger i de omkringliggende
områder. Spredningens omfang afhænger af gravevolumen, gravehastighed, gravemetode,
havbundens karakter, sedimentets kornstørrelse samt vanddybde, strøm, bølger og turbulens.
Den lokale påvirkning fra sedimentspild vil være meget kortvarig (dage) under etablering af
ledningerne. Det forventes, at der ved gravning med traditionel gravemaskine kan arbejdes med en
gravehastighed på ca. 20-40 meter pr. dag. Sedimentspild er vurderet ift. gravning, da det er den
udførelsesmetode, der giver mest sedimentspild.
Rijn (2018) har samlet erfaringer med hensyn til forøgelsen af den suspenderede
sedimentkoncentration (SSC) som følge af gravning og deponering af havbundssediment.
Undersøgelsen konkluderer, at sedimentspildet fra mekanisk gravning med gravemaskine har en
middelværdi på 2 %.
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Ved Rinkenæs Bugt skal der graves 5.000 m, hvor der ca. opgraves og tilbagelægges 3 m3/m,
svarende til opgravning og tilbage lægning af 15.000 m3 over de 6-8 måneder. Tages der
udgangspunkt i Rijn (2018), vil dette medføre et totalspild i perioden på 300 m3, over en strækning
på 5.000 m. dette svare til 0,06 m3 / m, eller maksimalt 300 liter/ time, hvilket vurderes ikke at
have nogen væsentlig påvirkning på havbundens karakter, når vi bevæger os væk fra udgravningen.
Strømhastigheden i Rinkenæs bugt er meget lav, hvorfor sedimenterne vil ligge sig i umiddelbar
nærhed af udgravningsarealet.
Ved Augustenborg Fjord, udføres anlægget hovedsaligt ved spuling, men vurderes ift. sedimentspild
ift. gravning, da der kan forekomme behov herfor på strækket. Vurderingen er den samme som ved
Rinkenæs Bugt, da der er tale om den samme type arbejde, strømning og dybdeforhold.
Ved Als Sund, skal udløbsledningen etableres, hvor der også skal etableres et diffuseraggregat.
Gravehastigheden er den samme som ved Rinkenæs Bugt, men strømmen er større, hvorfor der kan
forventes et lettere forhøjet sedimentsspild på op til 5 %. Dette svarer til 1000 l/time.
Sedimentspild fra Als Sund er ikke yderligere belyst, da der kun er tale om et mindre indgreb i
sundet, som ikke har indflydelse på havbundens karakter, når vi bevæger os væk fra
udgravningsarealet.
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Materialet vil indenfor dage atter aflejre sig igen og har ikke en væsentlig påvirkning, da
gravearbejderne går langsomt, hvorfor koncentrationen af sedimentspild er meget lav.
Koncentrationen vil hurtig nå en baggrundskoncentration svarende til koncentrationen under
stormvejr.
Det vurderes at fisk og større krebsdyr som krabber og rejer grundet deres gode mobilitet og
svømmeevner vil nå at flytte sig fra selve spuleområdet, og på den måde undgå gener fra det
umiddelbare sedimentspild.
Sammenfattende vurdering
Als Sund passeres ved hjælp af underboring og vil således ikke blive påvirket ved etablering af
transportledningen, men vil blive påvirket ved etablering af udløbsledningen. Augustenborg Fjord
passeres ved at transportledningen enten graves eller spules ned i havbunden. I forhold til bundflora
og fauna vurderes dette arbejde ikke i væsentlig grad at få konsekvenser. Dels er miljøet tilpasset
forstyrrelser i forhold til sedimenttransport, dels vurderes samfundene der påvirkes at være
dominerende og have en stor udbredelse lokalt. Konsekvenser for Rinkenæs Bugt er behandlet i
afsnit 12.5.

12.9 Kommuneplan 2019-2031
I denne kommuneplanperiode ønsker Sønderborg Kommune at danne grundlag for at bevare,
forbedre, udvikle og genskabe naturen og skabe bedre sammenhæng mellem en opsplittet natur til
gavn for den biologiske mangfoldighed.
For at sikre naturværdierne er der i kommuneplanen formuleret mål og handlinger – og for nogle
områder også retningslinjer – indenfor emnerne: Biologisk mangfoldighed, Grønt Danmarkskort,
beskyttet natur, internationale naturbeskyttelsesområder, truet natur, natur- og
landskabsfredninger, naturområder, skovrejsningsområder, vandløb og søer, oversvømmelse,
kystsikring, lavbundsarealer, hav og fjord samt fiskeproduktion.
Generelt skal der tages hensyn og f.eks. potentielle naturområder skal friholdes for byggeri og
anlæg, som vil forringe muligheden for at oprette nye naturområder eller styrke sammenhænge
mellem eksisterende naturområder.

Beskyttet natur
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I kommuneplanens retningslinjer for beskyttet natur beskrives, at tilstanden af naturområder, der
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ikke må ændres og at kommunen kun i særlige tilfælde
og efter en konkret vurdering af naturområdernes tilstand tillader ændringer. Desuden beskrives, at
småbiotoper, som ikke er beskyttet, så vidt muligt bevares.
Det kommende renseanlæg og transportledning er planlagt med henblik på, at der ikke sker
ændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og i de få tilfælde, hvor
transportledningen f.eks. skal krydse § 3-beskyttet natur udføres dette via underboring for at
påvirkninger ikke vil forekomme. Desuden vil dette ske i dialog med og kun efter skriftlig tilladelse
fra kommunen.
Det vurderes at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for beskyttet
natur.
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Spredningskorridorer, barrierer
Spredningskorridorer er i redegørelsen til kommuneplanen defineret ved at være spredningsveje for
dyr og planter. Tekniske anlæg som veje, lufthavne, byer med mere samt store intensive opdyrkede
landbrugsarealer begrænser den naturlige spredning af dyr og planter.
Velfungerende spredningskorridorer er afgørende for sammenhængen i naturen og den biologiske
mangfoldighed. Spredningskorridorer og spredningsbarrierer kan eksistere på mange forskellige
niveauer alt efter hvilke artsgrupper man betragter, men Sønderborg Kommune har på kort udpeget
biologiske og potentielle biologiske korridorer på et overordnet niveau, se figur 12-36. Indenfor
disse udpegninger må ændringer af arealanvendelsen ikke i væsentlig grad forringe dyre- og
plantelivets spredningsmuligheder.

Figur 12-36 Spredningskorridorer vedtaget i den gældende kommuneplan i området omkring det kommende
renseanlæg
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Det kommende renseanlæg ligger udenfor de biologiske korridorer, potentielle økologiske
forbindelser og områder med potentiel naturbeskyttelsesinteresse. Udløbsledningen og
transportanlægget passerer dog biologiske korridorer.
Det konkrete projekt vurderes at have en negligerbar påvirkning af spredningsveje for dyr og
planter. Under anlægsfasen vil det primære arbejde ske på dyrkede marker, i og langs veje, hvor
forstyrrelsen af potentielle spredningsveje er meget lille. Enkelte læhegn, som kan fungere som
spredningsveje vil midlertidigt blive gennembrudt langs transportledningen. Effekten af
gennembrydningerne minimeres ved at fælde så få træer som muligt og ved at tage hensyn til fx
vandrende padder, som potentielt kan blive fanget i en udgravning. Flere læhegn er også
beskyttede sten- og jorddiger og vil blive passeret ved brug af underboring.
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I forhold til enkelte læhegnsgennembrud vurderes mindre pattedyr, herunder flagermus ikke at
blive påvirket pga. påvirkningens korte varighed, minimale udstrækning og midlertidige karakter.
Der tages forholdsregler mellem naturområderne, hvor der vurderes at kunne ske spredning af
padder. Afhængig af tidspunktet for nedlægning af transportledningen vurderes det specifik for
gennembruddet, om der i stedet bør anvendes styret underboring for at undgå unødig forstyrrelse af
den eksisterende spredningskorridor.

Figur 12-37 Spredningskorridor mellem naturområderne L, M og N, O.
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Store dele af Kær Vestermark-fredningen er udpeget som spredningskorridor. Udløbsledningen fra
det kommende renseanlæg bliver ført gennem dette område, men primært i nærhed af
eksisterende veje. Ved kysten føres udløbsledningen ud i Als Sund ved et område, hvor der i
fredningkendelsen er planlagt en ophalingsplads/bro.
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Figur 12-38 Kyststrækningen i området, hvor udløbsledningen og en fremtidig bro etableres.

Samlet set vurderes påvirkningen af spredningskorridorer af være minimal pga. hensyn som
placering af ledning i eksisterende vejtraceer samt underboring af beskyttede naturområder, stenog jorddiger, vandløb og vigtige spredningskorridorer. Dette gælder både under anlægs- og
driftsfasen. I driftsfasen vil det være yderst sjældent, at transportledningen skal serviceres og/eller
repareres og oftest vil myndigheden være ind over og sikre, at de nødvendige hensyn bliver taget.

Skovrejsning/skovnedlæggelse
Ifølge kommuneplanen giver skovrejsning mulighed for at fremme den biologiske mangfoldighed, da
skove spiller en vigtig rolle i indsatsen for at bevare og øge den biologiske mangfoldighed. I
kommuneplanen nævnes, at udpegningen af skovrejsningsområder bl.a. skal tilgodese beskyttelse af
biologiske forbindelser og give muligheder for at skabe nye grønne områder. Dyr og planter har
vanskeligt ved at sprede sig i det åbne land, hvor der er intensiv jordbrugsdrift. Skove kan derfor
være med til at styrke et samlet grønt netværk, hvor dyr og planter får bedre muligheder for
spredning.
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I kommuneplanen nævnes, at et skovrejsningsområde som endnu ikke er tilplantet, ikke er til hinder
for, at området i stedet anvendes til landbrugsformål, vejanlæg eller lignende efter de regler, der i
øvrigt gælder for det åbne land.
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Figur 12-39 Kortudsnit, der viser hvor der er i kommuneplanen er udlagt skovrejsningsområder omkring det
kommende renseanlæg.

Transportledningen påvirker i sig selv ikke muligheden for rejsning af skov langs traceet, men
området hvor det kommende renseanlæg skal etableres er udpeget med mulighed for skovrejsning.
For den biologiske mangfoldighed vurderes konsekvensen af, at der fremadrettet ikke kan rejses
skov på området for det kommende renseanlæg at være negligerbar, da kerneområderne for natur
og skovområder som bør bindes sammen udgøres af Kær Vestermark, Mosen syd for lufthavnen og
Arnkil Fred mod nord. Arealet, hvor renseanlægget kommer til at ligge, ligger ikke centralt i forhold
til at styrke sammenhængen mellem disse områder.
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Skovrejsning rundt om det fremtidige anlæg, vurderes ikke at blive påvirket i negativ retning og kan
være positivt lokalt i forhold til at skabe flere skovbryn og ledelinjer i landskabet til gavn for bl.a.
flagermus.
Skovbryn og skovbyggelinjer
I forlængelse af at skove i sig selv udgør et vigtigt element for den biologiske mangfoldighed og som
naturlig spredningskorridor i landskabet for planter og dyr, er det ligeledes vigtigt at bevare
skovbrynene, som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. I skovbrynene kan ses en højere
biodiversitet, end inde i skoven og det omkringliggende åbne land. Skovbrynet har derfor en vigtig
rolle, som spredningskorridor gennem det opsplittede kulturlandskab.
Skovbyggelinjen, som den er formuleret i naturbeskyttelsesloven, beskytter mod overjordisk
byggeri, som i væsentlig grad kan påvirke skovbrynets funktion. Transportledningen forløber flere
steder indenfor skovbyggelinjen, men vurderes ikke at få nogen effekt på skovbrynene, da denne
bliver etableret under jorden og i områder hvor der er intensiv markdrift.
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12.10 Sammenfatning – Natur, plante- og dyreliv
Det vurderes, at alle påvirkninger i det samlede projekt ikke er væsentlige, når der bliver taget de
fornødne hensyn.
-

Reducere omfang af den direkte påvirkning i form af grave- og spulearbejde.
Reducere sedimentspild i forbindelse med grave- og spulearbejde på havbunden, som
kortvarigt vil forringe vandkvaliteten i umiddelbar nærhed af anlægsarbejdet
Undgå unødige forstyrrelser af rastende fugle i vinterperioden.
Reducere den midlertidig forringelse af habitatnaturtypen Sandbanke og Bugt
Reducere forstyrrelse af marsvin i området

Indgrebene er kortvarige og foretages så skånsomt som muligt. På land vil de påvirkede områder
blive retableret til oprindelig tilstand umiddelbart efter endt anlægsarbejde på alle lokaliteter. På
søterritoriet vil havbunden blive retableret til oprindelig dybde og materialesammensætning. De
organismer der udgør den lokale fauna, har alle en større eller mindre grad af mobilitet således at
de meget hurtigt kan genetableres inden for et område der har været udsat for en fysisk
forstyrrelse. Der vil derfor relativt hurtigt blive genetableret det samme bundfaunasamfund som
tidligere inden for det relativt lille og afgrænsede areal, der bliver påvirket ved gravearbejdet.
Genetableringen vil derfor grundet organismernes mobilitet, hvor slev flere af muslingerne er i
stand til at svømme over korte afstande, være kortere end organismernes generationstid
(Mariagerfjord Kommune, 2010). Det samme gør sig gældende for flora i området, som ligeledes
hurtigt vil genetablere sig inden for det forstyrrede område. Det forventes, at den oprindelige flora
og fauna er retableret maksimalt indenfor et par år, men formentligt allerede inden for kortere tid
(måneder).
Der forventes ikke at være en påvirkning af miljøet i forbindelse med transportledningernes drift. I
tilfælde af reparation af kablet vil der dog være en midlertidig og lokal påvirkning af det omgivende
miljø omkring det sted, hvor ledningen skal repareres. Det er dog yderst sjældent, at der sker skade
på transportledninger, som har levetider på >75 år.
Påvirkningerne er derfor begrænsede og midlertidige, og alle områder vurderes i løbet af kort tid
(uger til måneder) at blive retableret. Det vurderes, at ingen af påvirkningerne vil forringe
opretholdelse af en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er på
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. For at sikre, at påvirkningerne er begrænsede, er
der behov for afværgeforanstaltninger, se 12.10.2.

Kumulative effekter
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Det planlagte projekt vil resultere i en reduceret næringsstofbelastning af særligt Rinkenæs Bugt.
Denne effekt vurderes at have en væsentlig positiv effekt på Natura 2000-områdets
udpegningsgrundlag og muligheden for at sikre naturtyper og arter en gunstig bevaringsstatus. Dette
begrundes ved at eutrofiering er udpeget som en væsentlig trussel mod naturtypernes tilstand i
området og gennem projektet reduceres udledningen af næringsstoffer.
Der er ikke kendskab til andre projekter der sigter mod en reduktion af næringsstofbelastningen til
Rinkenæs Bugt, hvorfor der ikke er beskrevet og vurderet kumulative effekter ift. til denne effekt.
Tilsvarende er der ikke kendskab til andre anlægsprojekter i områder og kumulative effekter er
derfor ikke beskrevet og vurderet.
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Afværgeforanstaltninger
Natura 2000-område
For naturtypen sandbanke i Rinkenæs Bugt skal sikres at store sten, ler eller lignende ikke bliver
dumpet indenfor naturtypen sandbanken, hvis disse elementer ikke var tilstede inden gravearbejdet
påbegyndes. Det vil kunne ændre den marine naturtype og dermed ødelægge habitatstrukturen for
sandbanken.
Marsvin skal i Rinkenæs Bugt sikres ro i perioden maj til august, så der i denne periode ikke
forekommer anlægsarbejder.
Således skal anlægsarbejderne foretages i perioden september - april.
Bilag IV-arter
Marsvin skal sikres ro i perioden maj til august, som nævnt ovenfor.
Hvis der findes redetræer i kabeltracéet er disse beskyttet mod fældning i flagermusenes yngletid,
typisk fra marts til juli. For at undgå negative påvirkning af flagermusene fældning af potentielle
yngletræer blive foretaget uden for perioden fra juni til sensommeren. Derved undgås det at
påvirke unge individer, der ikke er i stand til at fortrække fra området. Det vurderes, at
anlægsfasen med disse foranstaltninger vil være uden påvirkninger af flagermus.
Der er særlig opmærksomhed på paddernes vandringstidspunkt og på at undgå at disse kan blive
fanget i midlertidige udgravninger langs det fremtidige ledningstrace.
Fredede, rødlistede og sjældne arter
Ingen afværgeforanstaltninger nødvendige.
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Marint plante- og dyreliv
Det skal sikres, at der ved gennemførsel af anlægsarbejdet er fokus på sedimentspild, og denne
begrænses mest muligt.
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Kommuneplan
· Vigtige spredningskorridorer underbores.
· Gennembrud af læhegn minimeres ved at fælde så få buske/træer som muligt.
· Gennembrud af læhegn samt eventuelle sten- og jorddiger retableres hurtigt.

Overvågning
Det vurderes, at der ikke er behov for specifik overvågning i forbindelse med en gennemførsel af
projektet.

13. Ilt
I farvandet for den nye planlagte udledning (Als Sund) er der registreret iltsvind ved bunden og
seneste i sommeren 2020 blev der registeret et kraftigt iltsvind. Koncentrationen af ilt i området
blev i sommeren 2020 målt til at være omkring 0 i den mest påvirkede periode (august-september).
Den kraftige strøm og den store opblanding af vandmasserne bevirker dog at iltsvind i området
normalt ikke er langvarigt. Iltsvind opstår når vandet lagdeles i stille perioder.
Ved en gennemførsel af projektet vil der ske en merudledning af organisk stof i farvandet på op til
24,8 tons BI5/år. Der er ikke foretaget en sammenstilling af den samlede belastning med organisk
stof til Als sund, men det vurderes at den forventede maksimale udledning fra det nye udløbspunkt
er minimal ift. den samlede mængde organisk stof i farvandet.
Udløbsvandet fra det fremtidige renseanlæg vil have en gennemsnitlig BI5 koncentration på 4 mg
O2/l. Ved udløb fra renseanlægget vil der ske en iltning af det rensede spildevand, så vandet er 60 %
mættet med ilt. Ved en temperatur på 20 grader (om sommeren når farvandet er mest udsat for
iltsvind), betyder en 60 % mætning, at iltkoncentrationen i udløbsvandet er 5,4 mg O2/l, jf.
iltmætning som funktion af temperatur. Ved en simpel massebalancebetragtning ses derfor, at der
ved udløbet af det rensede spildevand i Als Sund er et overskud på 1,4 mg O 2/l om sommeren.
Dermed vil det fremtidige udløb ikke resultere i en forværring af problematikken omkring iltsvind i
farvandet. Det vurderes derfor, at den forøgede tilledning af organisk stof ikke vil påvirke
udbredelse, frekvens eller hyppighed af iltsvind i farvandet.

14. Landskab og geologi
14.1 Landskabelig værdi

Miljørapport_Centralrenseanlæg_Sønderborg_rev6.docx

Dette kapitel, som omhandler landskabelig værdi beskriver og redegør for landskabet på og omkring
den ansøgte lokalitet til renseanlægget samt hvilke påvirkninger projektet forventes at yde på det
omkringliggende landskab. Afsnittet er primært skrevet med udgangspunkt i Sønderborg Kommunes
landskabsanalyse fra 2015 (Sønderborg Kommune, 2015) samt oplysninger om projektet.
Afsnittet omhandler renseanlægget, da det er den eneste del af projektet, som vurderes at kunne
yde en permanent landskabelig påvirkning.
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Beskrivelse af projektområdet
Den ansøgte projektlokalitet for renseanlægget er beliggende på den sydlige del af Kær Halvø, som
er en halvø beliggende på den østlige del af Als og nord for Sønderborg. Hele Kær Halvø er udpeget
som bevaringsværdigt landskab, mens den centrale og nordøstlige del af halvøen er udpeget som
værende værdifulde kulturmiljøer og slutteligt er hele kystområdet rundt om halvøen udpeget som
større sammenhængende landskab.
Projektområdet ligger i et område med bevaringsværdigt landskab, idet den sydlige og østlige del af
Kær Halvø bærer præg af udflyttede gårde og karakteristiske markhegn, der indrammer landskabet
og generelt spiller en vigtig rolle i områdets visuelle fremtoning. Kulturhistorisk bærer landskabet
præg af udskiftningstiden, dvs. slutning af 1700-tallet, hvilket bl.a. kan ses omkring Kær/Ormstoft,
hvorfra markhegn udgår i landskabet. På denne lokalitet er markhegnene særligt velbevarede, idet
de sammen med bebyggelsens placering indikerer, at gårdene ikke er blevet udflyttet. Hegnene i
dette område er karakteriseret ved at være lave, tætte og enrækkede og hegnene ved Kær vurderes
i Sønderborg Kommunes landskabsanalyse at være mere markante, fyldige og artsrige end normalt.
Mens hegnene i de øvrige områder er mere fåtallige, er de omkring Kær med til at definere
afgrænsningen i landskabet. Samtidig med dette forårsager landskabskonturerne, der i området er
jævnt skrånende mod kysten, at der er gode udsigtsmuligheder i landskabet.
Størstedelen af halvøen er i dag opdyrket, hvilket også gælder projektlokaliteten, mens områder med
natur og mere ekstensivt drevne arealer primært findes omkring Kær Vestermark på den sydvestlige
del af halvøen og lidt nord herfor omkring Kær Vig. Årsagen til, at området omkring Kær Vestermark
ikke indgår i landbrugsproduktion kan tilskrives det faktum, at området fra 1963 – 2014 tilhørte
Forsvaret og blev anvendt som øvelsesområde. På baggrund af dette bærer området præg af at have
udviklet sig til overdrev med udyrkede græsarealer mellem hegnene. De ældre gårde i området er
ikke længere beboede, mens anvendes i stedet bl.a. af lokalområdets foreningsliv.
I vurderingen af landskabskarakterens styrke vurderes området ved Kær/Ormstoft som værende
særligt karakteristisk, mens området ved Kær Vestermark vurderes at være karakteristisk. I
vurderingen af landskabskarakterens tilstand vurderes området omkring Kær som værende i god
tilstand, mens det omkring Kær Vestermark vurderes at være middel tilstand, hvilket primært skyldes
tilstedeværelsen af tekniske anlæg mod syd.
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Mod syd grænser denne del af Kær Halvø op til flere tekniske anlæg i form af bl.a. Sønderborg
Kraftvarmeværk og højspændingskabler, som sammen med Alssundbroen har en markant fremtoning
i områdets landskab. Bl.a. kan kraftvarmeværket ses fra størstedelen af halvøen. Det beskrives i
landskabsanalysen, at disse anlæg gør indtrykket af landskabet mere uroligt. Det vurderes, at
placering af renseanlægget på den ansøgte placering vil bidrage yderligere til påvirkningen af
områdets landskabelige værdier, hvorfor renseanlægget inddæmmes i en 10 bredt beplantningsbælte,
som foranstaltning til at reducere påvirkningen.
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Projektets påvirkninger, kumulative effekter samt afværgeforanstaltninger
Den ansøgte projektlokalitet er placeret i det randområde, som på den sydlige del af Kær Halvø udgør
overgangen mellem halvøen og erhvervsområdet i den nordlige del af Sønderborg. Det vurderes i
kommunens landskabsanalyse, at det er svært at rumme tekniske anlæg på den sydlige del af Kær
Halvø, hvilket bl.a. begrundes med, at en klar overgang mellem land og by ikke vurderes at være
hensigtsmæssig, da det vil influere på områdets landskabelige karaktertræk. Landskabsanalysen
nævner, at områdets kyster, udsigter og naturområder på den sydlige del af halvøen er under pres
fra erhvervsudviklingen i den nordlige del af Sønderborg. Det vurderes i landskabsanalysen, at
tekniske anlæg derfor bør skærmes med henblik på at undgå karakterændringer i landskabet.
Afskærmning bør desuden sløre udsynet til de tekniske anlæg, hvorved landskabskarakteren i højere
grad bibeholdes.
I forhold til kumulative virkninger vil renseanlæggets ansøgte placering kunne give en kumulativ effekt
pga. den korte afstand til Sønderborg Kraftvarmeværk, som set fra Kær vil ligge bagved
renseanlægget. Omvendt vil den samlede visuelle påvirkning på landskabet være mindre ved at
placere de to anlæg i umiddelbar nærhed af hinanden frem for på helt separate lokaliteter i
landskabet, hvor de vurderes at kunne være årsag til en større visuel påvirkning end hver for sig.
Kraftvarmeværkets skorsten er 74 meter høj og den tilhørende bygning fremtræder også markant i
landskabet, hvorfor kraftvarmeværket også i fremtiden vil udgøre en større visuel påvirkning end
renseanlægget.
Området der ligger umiddelbart nord for Sønderborg Kraftvarmeværk og erhvervsområdet Tech 21 er
udlagt som et skovrejsningsareal med henblik på at skærme disse anlæg i forhold til den visuelle
fremtoning mod nord, dvs. Kær/Ormstoft-området. Den ansøgte projektlokalitet til renseanlægget
kommer ligger midt i dette skovrejsningsområde, som dog er så stort, at det i fremtiden også vil være
i stand til at skærme renseanlægget. Renseanlægget vil blive skærmet mod både øst, nord og vest.
Når dette skovrejsningsområde med tiden er vokset helt op, vil den største ændring i forhold til
udsigten fra Kær-området være øget beplantning mod syd. I forbindelse med etablering af
renseanlægget vil der dog blive udlagt et 10 bredt beplantningsbælte rundt om renseanlægget, som
vha. egnskarakteristisk vegetation vil skærme anlægget indtil skovrejsningen realiseres.
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Herunder ses et billede af projektområdet set fra Kær, dvs. set fra nord mod syd under de nuværende
forhold:
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Figur 14-1 – Billede af det ansøgte projektområde set fra Kær, dvs. fra nord.

Sønderborg Kraftvarmeværk ses meget tydeligt umiddelbart til venstre for projektområdet.
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I figur 14-2 herunder ses projektområdet set fra samme vinkel efter projektets gennemførsel og beplantning af skovrejsningsområdet mellem Kær og projektlokaliteten.

Figur 14-2 – Visualisering af udsigten fra Kær mod projektområdet efter beplantning af skovrejsningsområde.
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Det skal pointeres, at der i den periode, hvor beplantningsbælte og skovrejsningsområdet vokser op,
vil der være en større synlighed af anlægget end indikeret på ovenstående visualisering.
Der er også foretaget visualiseringer fra Skydebanevej, dvs. set fra et standpunkt vest for anlægget i
det fredede område omkring Kær Vestermark. Herunder ses den nuværende udsigt:

Figur 14-3 – Billede af den nuværende udsigt fra Skydebanevej, som ligger vest for anlægget.

Som det fremgår af figur 14-3 er der i forvejen forholdsvis høj beplantning mellem fotostandpunktet
og projektlokaliteten, hvilket vil mindske den visuelle påvirkning på denne del af Kær Halvø.
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Herunder ses en visualisering af den fremtidige udsigt fra standpunktet:

Figur 14-4 – Visualisering af projektområdet efter beplantning af skovrejsningsområdet.
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Figur 14-5 – Billede af nuværende udsigt set fra Vestermark
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Figur 14-6 - Visualisering af projektområdet set fra Vestermark

Ligesom med standpunktet ved Kær ses det, at skovrejsningsområdet og beplantningsbæltet også vil
skærme anlægget mod vest, hvilket dog først vil ske fuldt ud, når beplantningen er vokset op. Til den
tid vil den primære visuelle påvirkning være øget vegetation.
For at mindske den visuelle påvirkning på omgivelserne i den periode, hvor vold, beplantningsbælte
og skovrejsningsareal ikke kan skærme anlægget fuldt ud, vil anlægget blive tilpasset på en måde,
hvor farver på bygninger og rådnetank vil blive gjort ensartet og afdæmpet i eks. mørkegrå, sort eller
en lignende mørk farve. Derudover vil der ikke blive anvendt materiale til beklædning af bygninger,
som kan reflektere lys og derved genere naboer. De højeste anlægsdele eks. gasklokke og rådnetank
vil blive placeret på den sydligste del af grunden, hvilket vil bevirke, at den vegetation og
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beplantning, der omkranser anlægget vil være på længst mulig af stand af Kær og samtidig blive
afskærmet hurtigere af beplantningen.
Jordvolden, som omkranser anlægget, vil desuden blive tilplantet med træer og anden vegetation,
som er egnskarakteristisk og derfor medvirker til at mindske påvirkningen mest muligt.
I forhold til belysning vil dette primært kunne forårsage en påvirkning af omgivelserne i
vinterhalvåret. Da der ved anvendelse af bevægelsessensorer er der risiko for at eks. smådyr kan
aktivere anlægsbelysningen, vil disse ikke blive anvendt, hvorfor belysningen i stedet vil blive på en
sådan måde, at der kun er lys på anlægget, når der er personale til stede.

14.2 Geologiske særpræg
Mellem Broager og Als Sund er en stor del af området som transportanlægget krydser udpeget som
geologisk interesseområde, jf. kommuneplanen. Dette interesseområder er markeret med mørk skravering i figur 14-7.
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Figur 14-7 - Det geologiske interesseområde, der strækker sig fra Nybøl Nor i vest mod Broager og Dybbøl i øst
(MiljøGIS, 2018).

Hovedparten af området er randmorænebakke og er dannet for ca. 18.000 år siden af Den Ungbaltisk
Gletscher under Weichsel-istiden. Landskabet i området er i høj grad karakteriseret ved denne
randmoræne, hvilket kommer til udtryk ved, at de mange bakker i området er både høje og stejle.
Dette kan blandt andet kan illustreres med, at Dybbøl Banke har en hældning på op mod 12 grader og
en højde på 68 m.o.h. Landskabet skråner mange steder ned mod kysten og de klinter som
forekommer her (Sønderborg Kommune, 2015).
Den mest betydningsfulde af disse klinter og skrænter er Gammelmark Klint, som har en udstrækning
på omkring én kilometer og samtidig er op til 25 meter høj. Her finder der en kontinuerlig erodering
sted pga. bølgerne langs kyststrækning, hvilket forårsager jævnlige skred, der gør det muligt, at se
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et snit af de forskellige lag, som findes i undergrunden. Disse består for størstedelens vedkommende
af moræneler og smeltevandssand og desuden forekommer der sporadisk smeltevandsler i området.
Landskabet bag ved morænen er mindre kuperet og stejlt og hælder generelt væk fra selve
bakkekammen.
I kommuneplan 2019-2031 redegøres der for, at bygge- og anlægsarbejder eller lignende, der kan
sløre et geologisk interesseområdes dannelsesformer, så vidt det er muligt, skal undgås i disse
områder. Det vurderes ikke, at placering af transportanlæggets tracé gennem det geologiske
interesseområde mellem Broager og Dybbøl vil ændre oplevelsen af landskabet eller indtrykket af
dannelsesformerne, da der ikke vil blive ændre i landskabskonturerne som følge af projektet.

14.3 Kystnærhedszonen
Projektområdet, både i forhold til transportanlæg og renseanlæg, er beliggende i kystnærhedszonen,
som er en op til 3 km bred zone langs kysten i områder, der ikke er udlagt som byzoner, idet der her
gælder andre regler. Kystnærhedszonen er defineret som en planlægningszone inden for hvilken
kommunen efter planlovens bestemmelser kan planlægge enten bebyggelse eller anlæg
(Erhvervsstyrelsen, 2018). Hovedparten af Sønderborg Kommune er omfattet af kystnærhedszonen
pga. den nære beliggenhed i forhold til havet og fjordene i kommunen.
Rammerne for planlægning af arealerne i kystnærhedszonen er fastsat i Planlovens § 5b (LBK nr. 287
af 16/4/2018), hvorunder det bl.a. nævnes at:
·
·

”at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt
der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering”.
”Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og
turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster”.

Da kun en mindre del af Sønderborg Kommune ikke er omfattet af kystnærhedszonen er det særdeles
svært at finde et område, som ikke er omfattet af zonen og samtidig egnet til placering af
renseanlægget. Samtidig tjener renseanlæg og transportanlæg et forsyningsmæssigt formål, idet
spildevandsrensning er en del af de danske kommuners forsyningsmæssige forpligtelser, hvorfor
renseanlægget med det tilhørende transportanlæg har en offentlig interesse. Udledning af renset
spildevand kræver desuden, at renseanlægget placeres forholdsvis tæt på en egnet recipient, hvilket
i en kystkommune som Sønderborg vil være et marint område. Derudover bør nyt nødvendigt byggeri
placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse (Sønderborg Kommune, 2018). Dette er netop
tilfældet i dette projekt, idet renseanlægget ønskes placeret i umiddelbar nærhed af Sønderborg
Kraftvarmeværk.
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Med hensyn til offentlighedens adgang til kysten vil placeringen af renseanlægget ved Kær Vestermark
og det tilhørende transportanlæg fra hhv. vest og øst ikke få betydning for dette, idet adgangen vil
være uforandret i fremtiden.
I forhold til den visuelle påvirkning af kystlandskabet er dette beskrevet yderligere i afsnit 14.1 Landskabelig værdi. Der er i den forbindelse lavet visualiseringer af projektet fra Skydebanevej vest for
renseanlægget. Heraf ses det, at pga. beplantning vil den visuelle påvirkning i retning af kysten være
negligerbar.

14.4 Strandbeskyttelseslinje
I relation til bygge- og beskyttelseslinjer krydser både den vestlige og østlige del af transportanlægget
flere steder strandbeskyttelseslinjen, som er en zone, der strækker sig fra kystlinjen og op til 300
meter ind i landet (kun op til 100 m ved områder med sommerhusbebyggelse) (Kystdirektoratet,
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2018). Beskyttelsen af disse områder af fastsat i Naturbeskyttelsesloven LBK nr 240 af 13/03/2019
(Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse). Strandbeskyttelseslinjen har til formål at bevare
kystområdernes naturmæssige, landskabelige og rekreative værdier og der må som udgangspunkt ikke
foretages ændringer i tilstanden, hvorfor man eks. ikke må bygge lige så frit som andre steder
(Kystdirektoratet, 2018).
Transportanlægget krydser seks steder strandbeskyttelseslinjen. To gang i forbindelse med
krydsningen af hhv. Augustenborg Fjord, Als Sund og Rinkenæs Bugt. På kortbilagene 1.1-1.6, er
krydsningen af strandbeskyttelseslinjerne markeret med gult omkring førnævnte marine strækninger.
Krydsning af strandbeskyttelseslinjen ifm. anlægsarbejdet for transportledningerne vurderes ikke
være en ændring i den eksisterende tilstand, idet områderne efter arbejdets færdiggørelse vil blive
ført tilbage til samme tilstand, udseende mv. som før påbegyndelsen af arbejdet. Desuden er der ikke
tale om et projekt, hvor der skal opføres bebyggelse i traditionel forstand, hvorved det ikke vurderes
som værende problematisk, at transportanlægget krydser strandbeskyttelseslinjerne.
Der ansøges om forudgående dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til projektet. Dette gælder
såvel permanente foranstaltninger som midlertidig etablering af arbejdspladser m.v. Kystdirektoratet
vil i den forbindelse vurdere, om der er dele af projektet, der kan udføres uden forudgående
dispensation.

14.5 Å- og søbeskyttelseslinje
Både den vestlige og østlige del af transportanlægget krydser vandløb, der er fredede i henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 3 LBK nr 240 af 13/03/2019 (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse) .
Den østlige del krydser fire af sådanne vandløb, mens det er tre for den del vestlige del af
transportanlægget. § 3-fredningen betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse.
Krydsningerne af de pågældende vandløb udføres vha. NO-DIG metoder, hvilket vil sige, at det udføres
ved løsninger uden gravning og der skal søges om tilladelse ved kommunen til at foretage de
respektive krydsninger.
Renseanlægget er ikke beliggende inden for hverken sø- eller åbeskyttelseslinjer.

15. Kulturarv og rekreative interesser
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15.1 Beskyttede sten- og jorddiger
Langs transportanlægget krydses 15 fredede sten og jorddiger. Der søges krydsningstilladelse ved
samtlige krydsninger, hvor den foretrukne udførelsesmetode er NODIG (udføres ved løsninger uden
gravearbejde). I enkelte tilfælde kan det komme på tale at etablere ledningsanlægget ved gravning,
hvor sten og jorddigerne retableres til eksisterende stand. Dette gøres kun ved accept fra
naturmyndigheden, og kun i tilfælde af mindre bevaringsklasse, eller hvis det pågældende sten- og
jorddige ikke fungerer som en væsentlig spredningskorridor for dyr og planter. Sten- og jorddiger er
også beskyttet efter museumslovens §29a.
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15.2 Arkæologiske værdier, herunder fortidsminder.
Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet museets gennemgang og indstilling, og kan konstatere, at der
foreligger begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder. Sådanne
fortidsminder er beskyttet i medfør af museumslovens § 29 g.

Interesseområde på land.
Både transportanlæg og renseanlæg placeres i områder, hvor der er registreret et stort antal
væsentlige jordfaste fortidsminder. Det vurderes, at der på nogle af strækningerne er meget høj
risiko for at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejdet.
En kursorisk gennemgang af ledningstracéerne viser, at disse i mange tilfælde kommer tæt på og i
nogle tilfælde formentlig ind over registrerede, jordfaste fortidsminder.
Erfaringer fra tidligere store ledningsgravninger viser desuden, at der ved forundersøgelserne på
sådanne tracéer ud over de allerede kendte fortidsminder som regel også påvises/fremkommer et
stort antal ikke registrerede/ukendte væsentlige jordfaste fortidsminder.
Der skal derfor gennemføres en forundersøgelse i forbindelse med både renseanlægget og
transportanlægget/ledningerne på land. Bygherren har på foranledning af ovenstående, afholdt et
møde med Museum Sønderjylland, hvor tracéet og anlægsomfang blev gennemgået. Det blev besluttet
at området, hvor rensningsanlægget skal ligge, vil blive forundersøgt med 2,5 m brede søgegrøfter
for hver 20 m. Denne undersøgelse bliver udført af Museum Sønderjylland.
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Spildevandstracéerne vil blive undersøgt som en integreret del af anlægsarbejdet i form af løbende
kontrol under muldafrømningen. Det er oplyst at interessestrækningen er ca. 12,3 km, hvor interessen
ligger lige i overgangen mellem fyldjord og råjord. Ved muldafrømningen deltager en
museumsinspektør som orienteres om arbejdet mindst 5 hverdage før afrømningen. Hvis eventuelle
fortidsminder skal udgraves, udføres dette indenfor 2 hverdage, hvorefter entreprenøren igen kan
arbejde indenfor interessefeltet. Det er ligeledes aftalt, at det står bygherren frit for at ændre
udførelsesmotoden, hvor arbejder der ændres fra gravning til NODIG ikke har interesse for museet,
hvorimod ændring fra NODIG til gravning medfører afrømningskontrol.
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Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev
spildevandstracéerne efter en firetrinsskala:

udarbejdet

en

risikovurdering

Rød: Overhængende risiko for, at der findes væsentlige jordfaste fortidsminder.
Gul: Høj risiko for, at der findes væsentlige jordfaste fortidsminder.
Blå: Mindre risiko for, at der findes væsentlige jordfaste fortidsminder.
Grøn: Ringe eller ingen risiko for, at der findes væsentlige jordfaste fortidsminder.
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har
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I tilfælde af at der i forbindelse med muldafrømningen er fund af ét af de nedenfor nævnte kriterie,
vil Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev undersøge og udgrave fundet indenfor
muldafrømningsarealet.
·

Miljørapport_Centralrenseanlæg_Sønderborg_rev6.docx

·
·
·
·
·
·

Komplekse konstruktioner eller sammenhængende/organiserede strukturer (f.eks. huse,
gårdsanlæg, indhegnede landsbyer, gravpladser, mølleanlæg, vadesteder o. lign.).
Anlæg og fund fra dårligt oplyste perioder (f.eks. bopladser fra palæolitikum, maglemosetid
og yngre germansk jernalder) eller som indeholder bevaret organisk materiale som f.eks.
dyreknogler.
Kulturlag fra stenalderen med eller uden bevaret organisk materiale.
Enkeltanlæg af særlig karakter (f.eks. gravhøje, grave, offer‐ eller skattefund).
Territorialmarkeringer (f.eks. herredsskel, sogneskel, ejerlaugsskel og folkevolde).
Lokaliteten rummer anlæg, hvor skriftlige og arkæologiske kilder kan spille sammen og
gensidigt berige hinanden.

Et hvert fund, som opfylder et af de ovenfor opstillede kriterier, vil bidrage med væsentlig ny viden
af stor videnskabelig betydning for vores forståelse af den kulturhistoriske udvikling i vores område,
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som gennem tiderne har fungeret som brohoved mellem Kontinentet og Skandinavien. For de fleste
tracéer gælder, at det berørte fortidsminde kun undtagelsesvist vil kunne udgraves i sin helhed.
Værdien af de lange tracéer er, at de giver snapshot af bebyggelsen i det område, tracéet krydser.
På grund af tracéets beskedne bredde og orientering (generelt N/S) vil eventuelle hustomter ikke
kunne undersøges i deres helhed. Det er dog opfattelsen, at hustypen i et vist omfang vil kunne
erkendes og dateres, og der vil kunne indsamles vigtigt materiale til naturvidenskabelige analyser.
Pladsernes nordlige og sydlige afgrænsning vil blive dokumenteret. Efterfølgende vil det være muligt
at vende tilbage og lave mere målrettede udgravninger af de dele, som ligger uden for tracéet, med
henblik på indsamling af opklarende oplysninger.
Der henvises til bilag 4.1 og 4.2 hvor udtalelse og vurdering fra Museum Sønderjylland er vedlagt

Interesseområder under vand.
Der er risiko for at støde på væsentlige fortidsminder i form af oversvømmede stenalderbopladser på
den del af ledningen, som fører over Augustenborg Fjord, idet der her tidligere er fundet spor af den
type, og undervandstopografien tilsiger, at den type fortidsminder kan forekomme.
Der skal derfor gennemføres en marinarkæologisk forundersøgelse i områderne med middel og høj
risiko for tilstedeværelsen af væsentlige fortidsminder (dvs. området ved Rinkenæs Fjord, den
nordlige del af Augustenborg Fjord og ved udløbsledningen i Als Sund).
Sønderborg Forsyning har på foranledning af ovenstående været i dialog med Langeland Museum. Hvor
tracé og udførelsesmetoder blev drøftet. I forlængelse heraf er der indledningsvis lavet en overordnet
udtalelse af de strækninger, der ønskes marinære forundersøgelser på. Det blev ligeledes besluttet,
at disse undersøgelser laves forud for anlægsarbejdet.
Det er oplyst, at forundersøgelserne kan foregå ved dykkerinspektioner med tre dykkere og museets
eget fartøj, hvorfra der vil blive udført overfladerekognoscering langs de pågældende stræk, samt
boringer med håndholdt bor og udgravning af prøvefelter for hver 50-200 m. Ved en nærmere
planlægning af feltarbejdet vil Langeland Museum muligvis anbefale at leje en større båd til
arbejdsplatform. Langelands Museum tager forbehold for, at de valgte metoder til undersøgelse evt.
vil kunne ændre en smule.
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Rinkenæs Fjord: Ledningstracéet går tværs over indsnævringen af Rinkenæs Fjord syd for
Gråsten/Egernsund. Undervejs krydser den flere forhøjninger på havbunden, og har generelt en
varierende dybde på ca. 0-10 m. Der er registrerede mindst to vrag i nærheden (401538-15 og
401537b-8) med usikker datering og positionering. Omtrent en km nord for den skitserede rute er der
tidligere registreret en større samling flint samt bearbejdet træ på 1-1,5 m dybde, fundet under ca.
20 cm dynd. Der ønskes forundersøgelser på havbunden fra station 0-2100 samt 3200-5000, på dybder
mellem 0-7 m. I alt ca. 2100 m.
Augustenborg Fjord: Ledningstracéet går tværs over Augustenborg Fjord umiddelbart vest for
Katholm. På den sydlige del daler terrænet relativt hurtigt, mens den nordlige halvdel er præget af
et stort lavvandet område vest for Katholm. Netop det lavvandede område er tidligere blevet
undersøgt af Langelands Museum, i forbindelse med et Mjølnertogt i 2004 (401535-10). Her blev der
ved overflade rekognosceringer observeret enkelte flintgenstande, samt tørvelag af ca. 20 cm
tykkelse i omtrent 3 m dybde. At der er observeret bevarede tørvelag ud for Katholm har betydning
for vurderingen, da fortidsminder fra stenalderen, der ligger beskyttet under sådanne lag, kan være
exceptionelt velbevarede. Der er derudover bl.a. registreret flere fund af stammebåde fra forskellige
perioder i Augustenborg Fjord. Der ønskes forundersøgelser på havbunden fra station 1600-2400 samt
3200-4500, på dybder mellem 0-7 m. I alt ca. 2100 m.
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Als Sund: Udløbsledningen er placeret umiddelbart nord for indsnævringen af Alssund, og kan i
stenalderen have udgjort en udmærket placering for jagt og/eller bopladser. Længere nord i Als Sund
er der gjort flere fund af opskyllede oldsager fra stenalderen, samt en hjortetaksøkse fundet under
råstofudvinding på 4 m vand. Der ønskes forundersøgelser på havbunden fra station 50-200, fra kysten
og ud til en dybde på 7-10 m. I alt ca. 150 m.
Yderligere kræves det, at hvis der under anlægsarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet
standses i det omfang, det berører fortidsmindet.
Der henvises til bilag 4.3 og 4.4 hvor udtalelse fra Langelandsmuseets ifm. idefasen er vedlagt samt
slots- og kulturstyrelsens anmodning om at stille vilkår om, at der gennemføres et marinarkæologisk
forundersøgelsesprogram, for Augustenborg Fjord og Rinkenæs bugt.

15.3 Kulturværdier
Store dele af den centrale og nordlige del af Kær Halvø, Als Sund og området omkring Sottrupskov,
Sandbjerg og Sandbjerg Nørremark på den vestlige side af Als Sund er klassificeret som værdifuldt
kulturmiljø. I Kommuneplan 2019-2031 for Sønderborg Kommune er området beskrevet som ”
Sønderborgs historiske mindesmærker, specielt 1864, er et vigtigt aktiv og rummer muligheder for
events og branding som "storyteller".”. Baggrunden for at udlægge et sådant område er, at bevare
historiske spor i landskabet. Udvikling af byer og landskab skal ske under hensyntagen til disse områder
og nye anlæg eller ny bebyggelse, der i væsentlig grad forringer oplevelsen eller kvaliteten af
bevaringsinteresserne må ikke realiseres.
Den ansøgte placering for renseanlægget er ikke beliggende inde i det udpegede område for
værdifuldt kulturmiljø, men 300-400 meter syd herfor. Da den ansøgte placering ikke ligger inde i
selve området og der samtidig etableres et 10 meter bredt beplantningsbælte rundt om selve
anlægget, som på sigt ydermere også vil blive omkranset af et skovrejsningsområde vurderes det ikke,
at der vil forekomme en væsentlig negativ påvirkning af området for værdifuldt kulturmiljø.
Derudover kan det heller ikke forventes, at hverken lugtimmission, støj eller trafik kan forventes at
forårsage en påvirkning, der er så markant, at det vil påvirke området i væsentlig negativ grad.
De øvrige værdifulde kulturmiljøer i kommunen er beliggende på så stor afstand af anlægget, at disse
ikke vil blive belyst yderligere i denne miljørapport.

15.4 Kirker og deres omgivelser
Vil ikke blive belyst nærmere, idet Stiftsøvrigheden har vurderet, at projektet ikke berører Dybbøl
kirkes landskabelige eller kirkelige interesser, hvorfor Stiftsøvrigheden på det foreliggende grundlag
ikke har fundet anledning til at gøre indsigelse mod projektet.
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15.5 Fredede/bevaringsværdige bygninger
Idet der ikke findes fredede eller bevaringsværdige bygninger i eller i umiddelbar nærhed af
projektområdet vil dette ikke blive belyst nærmere i denne rapport.

15.6 Fredede områder
Transportanlægget vil krydse to fredede områder, nemlig Kær Vestermark-fredningen (08201.00) og
Dybbøl-fredningen (07770.00). Den ansøgte placering for renseanlægget ikke er beliggende på fredet
areal, men dog så nær Kær Vestermark-fredningen af dette afsnit også vil belyse evt. påvirkninger i
forbindelse hermed.
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Kær Vestermark-fredningen er vist med blå skravering i nedenstående figur, som også indeholder
transportanlæggets ledninger og renseanlægget med tilhørende udløbsledning, som krydser
fredningen (markeret med rødt):

Figur 15-1 – Fredningen ved Kær Vestermark markeret med blå skravering. Det er renseanlæggets udløbsledning
(tegnet op med rød), der krydser fredningen.

Fredningen omfatter i alt 143,6 ha, hvoraf de ca. 33 ha er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Udløbsledningens trace krydser ikke de § 3-beskyttede områder i fredningsområdet. Indenfor
fredningen opereres med 4 forskellige områdekategorier; 1-4. Udløbsledningen kommer til at ligge
indenfor områdekategorierne 2 og 3 som er hhv. ”friluftsfaciliteter” og ”rekreativt naturområde”.
Områder, som er udpeget med henblik på at sikre biodiversiteten – kategori 4 – bliver ikke påvirket.
Ledningens gennemskæring af kystskrænten kommer til at ske nær et område, hvor der jf.
fredningskortet er planlagt en ophalingsplads/bro.
I områdets fredningsbestemmelser angives det, at formålet med fredning er (Fredningsnævnet, 2016):
·
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·
·
·
·

At bevare og forbedre områdets landskabelige værdier og sikre at området fremtræder som
et overvejende åbent landskab med mulighed for udsigt over Alssund.
At bevare og forbedre områdets naturværdier og biodiversitet, herunder levemulighederne
for plante- og dyreliv.
At skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning.
At sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter, samt fastlægge en overordnet ramme for
aktiviteterne i området.
At sikre offentlig adgang til området.

Anlæg af renseanlæggets udløbsledning vil kun forårsage en kortvarig påvirkning, mens
anlægsarbejdet foregår. Efter arbejdets ophør vurderes det ikke, at projektet vil være en hindring
for at praktisere og realisere ovenstående fredningsbestemmelser, idet området vil kunne tilbageføres
til sin oprindelige tilstand og udseende efter arbejdets ophør. Desuden vil der ikke som følge af
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projektet ske ændringerne i offentlighedens adgang til det fredede område eller de landskabelige
værdier i relation til eks. udsigt, idet udløbsledningen vil befinde sig under terræn og dermed ikke
være synlig.
Den ansøgte placering for renseanlægget er beliggende umiddelbart øst for Kær Vestermarkfredningen. Potentielt vil den største påvirkning, som renseanlægget kan forårsage på området være
knyttet til det første punkt i fredningens formål. Dette vedrør de landskabelige værdier og sikringen
af disse. For at modvirke en negativ påvirkning på oplevelse af naturen i området vil der rundt om
renseanlægget blive anlagt et beplantningsbælte, som skal reducere den visuelle påvirkning på
omgivelserne. Desuden er lokaliteten for renseanlægget beliggende i et skovrejsningsområde, som på
sigt vil bevirke, at den eneste visuelle påvirkning på det fredede område vil være øget beplantning
og vegetation. Renseanlægget visuelle påvirkning på omgivelserne er nærmere beskrevet i afsnit 14.1.
I forhold til lugt viser den udførte lugtberegning, som er beskrevet i kapitel 9, herunder også kortet
over den forventede lugtudbredelse, at det ikke kan forventes, at der vil være problemer med at
overholde lugtgenekriteriet på 10 LE/m3. Dette understøttes af det faktum, at den fremherskende
vindretning i området er vest og sydvest (Cappelen og Jørgensen, 1999). Da Kær Vestermarkfredningen ligger vest for renseanlægget, vil det være sjældent, at området vil ligge i læsiden af
renseanlægget.
Dybbøl-fredningen er vist med blå skravering i figur 15-2 sammen med transportanlæggets tracé, som
er markeret med rødt:
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Figur 15-2 - Dybbølfredningen markeret med blå skravering samt transportanlæggets tracé markeret med rødt.

Fredningen omkring Dybbøl er hovedsageligt begrundet i historiske forhold relateret til
krigshandlingerne i området i 1864 samt landskabet i området. Som der er redegjort for i kapitel 0,
som omhandler det geologiske interesseområde, som også omfatter Dybbølfredningen, vurderes det
ikke, at projektet vil forårsage ændringer i landskabet eller de geologiske forhold i området.
Da der er tale om anlæg af en transportledning, der efter anlægsarbejdets ophør ikke længere vil
være visuelt synlig og der ikke vil foretages ændringer i offentlighedens adgang til arealer på eller
omkring fredningen vurderes det ikke, at projektet vil have en negativ indflydelse på det fredede
område.
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15.7 Turisme og fritid
Størstedelen af den vestlige del af transportanlægget samt en mindre del af den østligt del passerer
igennem Sønderborg Kommunes turismeområder. Disse områder er udlagt således, at arealer til nye
ferie- og fritidsanlæg kan udpeges gennem kommuneplanen. Etablering af nye ferie- og fritidsanlæg
skal dog ske i sammenhæng med eksisterende byområder eller ferie- og fritidsbebyggelser.
Transportanlæggets krydsning af de udpegede turismeområder vurderes ikke at kunne påvirke de
fremtidige muligheder for etablering af ferie- og fritidsanlæg. Dette begrundes med, at
transportanlægget i driftsfasen ikke vil være årsag til en visuel påvirkning af landskabet eller
begrænsninger i offentlighedens adgang til seværdige eller rekreative lokaliteter og arealer.
Den ansøgte placering for renseanlægget er ikke beliggende i et turismeområde, men umiddelbart op
ad den del af den vestlige side af Kær Halvø, som er udpeget som turismeområde. I kapitel 9 samt
14.1 er hhv. lugt og visuel påvirkning belyst i forhold til området ved Kær Vestermark. På baggrund
heraf vurderes det ikke, at renseanlæggets placering nord for kraftvarmeværket vil have en betydelig
negativ påvirkning af området, hvorfor projektets realisering ikke burde være en hindring for
områdets fremtidige anvendelse som rekreativt areal.
Centralisering forbedrer forholdende ifm. planen om at opføre ”Nyt ferieresort på Nordals” Ved at
fjerne udløbspunktet til Gildbæk og dermed Lillebælt, vil badevandskvaliteten for området forbedres.
Fastholdes det nuværende renseanlæg i Himmark, vil det medføre behov for øget rensning og
formegentlig opgradering/udvidelse af det nuværende renseanlæg.

16. Mennesker, sundhed og samfund
16.1 Direkte og indirekte miljøpåvirkninger
I denne miljørapport er der redegjort for en række faktorer, som har potentiale til kunne betyde en
miljøpåvirkning i forhold til befolkningen i området. Herunder kan nævnes bl.a. støj, trafik,
luftforurening og lugt samt den visuelle påvirkning på lokalområdet.
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Støj
Den primære støjpåvirkning vil finde sted i anlægsfasen, idet hverken drift af transportanlæg eller
renseanlæg vurderes at kunne afstedkomme nævneværdige støjbidrag til omgivelserne. Dette
skyldes, at alle støjende komponenter i form af pumper, gasmotor, blæsere mv. alle er placeret
indendørs og støjskærmet i forhold til omgivelserne.
I anlægsfasen vil der forekomme konventionelle byggeaktiviteter i form af gravearbejde, støbning
mv. Den aktivitet, der potentielt vurderes at kunne være mest støjskabende, er spunsning i
forbindelse med anlægsarbejdet på renseanlægget. Det er dog ikke sikkert, at dette bliver
nødvendigt, idet vurderingen først kan foretages efter udførelsen af geotekniske undersøgelser på
den ansøgte lokalitet.
Støjniveauet for anlægsarbejdet er reguleret af Sønderborg Kommunes forskrifter for dette som
tilsiger, at grænseværdier er 70 dB i dagtimerne (kl. 07-18) i hverdagene. Dette vurderes at kunne
overholdes og i den periode, hvor anlægsarbejdet pågår, vil der ikke blive arbejdet uden for
førnævnte tidsrum.
Trafik
Trafikpåvirkningen i anlægsfasen for transportanlægget vil kun forårsage en mindre merbelastning på
de aktuelle strækninger og vurderes derfor ikke at kunne forårsage uacceptable påvirkninger. Før
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anlægsarbejdets gennemførsel vil der blive ansøgt om gravetilladelse til de respektive strækninger
hos kommunen og hvis det vurderes relevant, vil det trafikale aspekt blive drøftet med politiet, som
er myndighed i forbindelse hermed.
I transportanlæggets driftsfase forventes der ikke at forekomme en nævneværdig trafikbelastning,
da der primært vil være tale om tilsyn, vedligehold og leverancer af kemikalier til
svovlbrintebekæmpelse.
I renseanlæggets anlægsfase vil der være en trafik på op til 8-10 lastbiler og et tilsvarende antal
personbiler pr. dag. Som gennemsnit kan der dog forventes et lavere antal. Da der opnås jordbalance
på lokaliteten ved at placere afgravet jord og overskudsjord i en vold, der omkranser anlægget, vil
der ikke forekomme jordkørsel på vejene omkring den ansøgte lokation på Vestermark. Dette vil ellers
erfaringsmæssigt kan udgøre en meget stor andel af den projektrelaterede trafik ved den slags
projekter.
Det er både for anlægs- og driftsfasen forsøgt estimeret, hvor stor en andel af ÅDT (årsdøgntrafikken)
på vejene omkring renseanlægget, som vil blive udgjort af anlægsrelateret trafik. Dette estimat viser,
at trafikbelastningen kun vil udgøre en mindre andel af ÅDT, hvorfor der ikke forventes negative
effekter i forbindelse med trafikafviklingen som følge af projektets gennemførsel.
Langs den sydlige del af Vestermark er der anlagt cykelsti. Denne cykelsti stopper ud for den ansøgte
placering for renseanlægget, men en forlængelse op til Kær er oplistet på Sønderborg Kommunes liste
over anlægsprioriteringer. Hvis denne forlængelse af cykelstien gennemføres, vil det forbedre
trafiksikkerheden, da cyklister mellem Sønderborg og Kær-området ikke vil være nødsaget til at
anvende vejen nord for projektlokaliteten. Med henblik på at mindske risikoen for højresvingsulykker
omkring indkørselsvejen til renseanlægget bør det dog overvejes at tilpasse skiltningen i området, så
både cyklister og især lastbilchauffører er opmærksomme på hinanden.
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Luftforurening og lugt
For at vurdere lugt- og luftemissioner er der udført en OML-beregning. OML-beregningen viser, at
lugtemissionen ikke vil udgøre et problem for de boligområder, som er nærmest renseanlægget, idet
grænseværdien på 5 LE/m3 overholdes med pæn margin på disse steder. Der vil være en mindre
overskridelse af kriteriet på 10 LE/m3 for markområdet øst for anlægget og omkring kraftvarmeværket
umiddelbart syd for anlægget. Det skal dog pointeres, at resultatet af OML-beregningen er et udtryk
for 99 %-fraktilen, hvorfor førnævnte overskridelse kan forventes at finde sted i op til ca. 7 timer i
den mest påvirkede måned. Som middel vil lugtimmissionen på de omkringliggende arealer være langt
mindre.
En af fordelene ved det beskrevne anlægsdesign er, at der i stedet for primære bundfældningstanke,
som erfaringsmæssigt er blandt de mest lugtafgivende kilder på renseanlæg, anvendes lukkede filtre,
som har samme funktion med at udtage primærslam. I modsætning til tankene er de dog lukkede og
afskærmede. Derudover vil sandfang og andre lignende lugtafgivende bygværker blive placeret
indendørs, hvorved de ikke forårsager samme lugtafgivelse som ved udendørs placering.
OML-beregningen er også udført for stofferne CO, NO x og SO2. Her er de forekommende
koncentrationsværdier beregnet for omgivelserne og sammenlignet med Miljøstyrelsens b-bærdier,
som er grænseværdien for det højeste bidrag en kilde må bidrage med til et områdes luftforurening.
Beregningen for b-værdierne er udført med en skorstenshøjde på 20 meter og viser, at b-værdierne
overholdes med god margin, hvorfor der i den henseende ikke vil være nævneværdige negative
konsekvenser ved projektets realisering.
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Visuel påvirkning
Transportanlægget vil ikke få nogen visuel påvirkning på omgivelserne, da det efter anlægsarbejdets
ophør vil være beliggende under terræn. Der vil flere steder langs de respektive ledningsstræk være
pumpestationer og bassin til hydraulisk udligning. Disse vil dog som udgangspunkt være beliggende på
de nuværende lokaliteter for renseanlæg eller eksisterende pumpestationer, hvorfor den visuelle
påvirkning ikke vurderes at være betydende, da der ikke i nævneværdigt omfang vil blive inddraget
nye arealer til dette formål.
Renseanlæggets visuelle påvirkning vil i første omgang blive betragteligt reduceret ved anlæg af en
vold og et 10 meter bredt beplantningsbælte med vegetation tilsvarende omgivelserne rundt om
anlægget. Desuden er området omkring den ansøgte placering for renseanlægget udlagt som
skovrejsningsområde. Når dette skovrejsningsområde er vokset op, vil den primære påvirkning på
omgivelserne, herunder også det fredede område ved Kær, være mere beplantet areal i området.

16.2 Samfund
I dette afsnit redegøres der for de samfundsmæssige ændringer som følge af projektet.
Samfundsøkonomi
Der forventes ikke nogen stor eller varig samfundsøkonomisk påvirkning som følge af projektet. Dog
må der forventes en vis beskæftigelse til håndværkere og entreprenører. Dette gælder primært i
anlægsfasen og kun i mindre grad i driftsfasen, hvor der hovedsageligt vil være tale om service og
vedligehold af eksisterende installationer, bygninger og bygværker.
Mange af de maskinelle installationer er specialudviklede til brug på renseanlæg og transportanlæg,
hvorfor de vil blive indkøbt og installeret af firmaer med ekspertise inden for spildevandsteknik og vil
derfor ikke udelukkende blive valgt under hensyntagen til geografisk nærhed.
Der forventes ikke nogen stor forskel i antallet af driftsoperatører og -teknikere, som forsyningen har
ansat til at overvåge spildevandsrensning.
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Det vurderes meget vanskeligt at give et kvantitativt estimat af den fremtidige udvikling i eks.
huspriser, som følge af projektets realisering, hvilket skyldes, at der siden første halvdel af 1990’erne
er opført meget få centralrenseanlæg i Danmark. Den eneste kendte sammenlignelige undersøgelse
er foretaget for fællesbiogasanlæg (Miljøstyrelsen, 2006). Her blev 11 ejendomsmæglere, som
opererer i lokalområdet ved forskellige fællesbiogasanlæg kontaktet med henblik på at klarlægge,
hvorvidt placeringen af de pågældende biogasanlæg påvirkede ejendomspriserne negativt. 10 af disse
svarede, at de ikke anså det for tilfældet, at ejendomspriserne var under negativ påvirkning.
En af de store forskelle på biogasanlæg og renseanlæg er trafikbelastningen, idet der vil forekomme
væsentlig mere kørsel til et biogasanlæg grundet tilførsel af biomasse med lastbiler. Derudover vil
både lugt- og luftemissioner i mange tilfælde være markante, bl.a. som følge af øget risiko for
ammoniakfordampning. Når ejendomspriserne ikke vurderes som værende negativt påvirkede af
tilstedeværelsen af et biogasanlæg kan det heller ikke forventes at være tilfældet for renseanlæg,
omend vurderingsgrundlaget er begrænset.
Naboer
Miljøstyrelsen har opstillet en vejledende råd om, at afstanden fra renseanlæg til nærmeste beboelse
bør være mindst 100 meter, hvilket overholdes med pæn margin for dette projekt. Mange individuelle
forhold spiller dog ind og kravet skal derfor tages med forbehold. I tilfældet med renseanlægget, som
er beskrevet i denne rapport vurderes der at være truffet en række foranstaltninger i forhold til at
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indelukke lugtafgivende enhedsoperationer ifm. spildevandsrensningen samt at omkranse
renseanlægget med et beplantningsbælte, der mindsker den visuelle påvirkning på omgivelserne.
På sigt vil anlægget desuden også blive omkranset af et skovrejsningsområde, hvorved det vil blive
helt omkranset af skov.
På baggrund heraf vurderes det, at de potentielt mest generende aspekter ved projektet, lugt og
visuel påvirkning, i høj grad er reduceret og derfor ikke vil kunne forårsage gener i omkringliggende
beboelsesområdet.
Flysikkerhedszone
Fra den ansøgte placering af renseanlægget er der ca. 3 km til den sydligste del af Sønderborg
Lufthavn (4 km til den nordligste) og projektlokaliteten er dermed beliggende inden for den
sikkerhedszone, der omkranser lufthavnen. Indtil 4.000 meter fra lufthavnen må der ikke være
hindringer, som er højere end 52 meter over havet.
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I nedenstående figur er sikkerhedszonen omkring lufthavnen vist. Renseanlægget vil være beliggende
inden 4.000 meter zonen (inderste blå streg).

Figur 16-1 - Sikkerhedszone for Sønderborg Lufthavn.

Den ansøgte lokalitet for renseanlægget er beliggende på et område, hvor lufthavnen har en tinglyst
servitut, der medfører følgende tinglysning: ”Ethvert projekt, der vil medføre luftfartshindringer,
der er 25 m over terræn eller mere, skal forelægges luftfartsvæsenet”.
Højeste punkt på anlægget vil være skorstenen til gasmotoren, som forventeligt vil blive 20 meter
høj (terrænkoten på stedet er ca. 13). Dette er nok til at fortynde emissionen herfra til en grad, hvor
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Miljøstyrelsens b-værdier for luftforurening overholdes, hvorfor det ikke vurderes at være nødvendigt
at bygge højere, hvorved højdekravet overholdes.
Med henblik på at mindske risikoen for kollisioner med fugle anbefales det ikke at bygge anlæg med
permanent vandspejl inden for en afstand af op til 6 km fra lufthavnen. Renseanlægget er beliggende
inden for denne afstand omend der er tale om et ikke-naturligt miljø, der sjældent tiltrækker større
mængder af fugle. Grundet den forholdsvis korte afstand til både Als Sund og Augustenborg Fjord kan
det dog ikke udelukkes, at selvom anlægget renholdes efter bedste evne vil der lejlighedsvist
forekomme især måger på anlægget. Forekomsten af fugle vurderes ikke at være markant
sammenlignet med den forventede forekomst af måger ved pløjning og markarbejde på de marker,
der omgiver lufthavnen og generelt dækker størstedelen af Kær Halvø. Såfremt det vurderes, at
forekomsten af fugle er problematisk, vil tankene bliver overdækket med trådnet.
Offentlig adgang til landskab, natur og rekreative interesser
Projektet vil ikke medføre, at der vil ske indskrænkninger eller ændringer i offentlighedens adgang
til landskaber, naturområder eller områder med rekreative interesser.
Der vil ikke være fri offentlig adgang til renseanlægget, men dette vil være det eneste areal i dette
projekt, hvor adgangsmulighederne ændres.
Sejl- og vandsport
I anlægsfasen kan der ved anlæg af de marine strækninger af transportanlægget forekomme en
påvirkning på hvilke sejlruter, der er tilgængelige i hhv. Rinkenæs Bugt og Augustenborg Fjord. Da
der anvendes boring ved krydsning af Als Sund, vil der ikke være nogen påvirkning her. Det vil ikke
være nødvendigt at spærre sejlruter under anlægsarbejdet, men omdirigering vil blive nødvendigt.
Det konkrete arbejde vil blive koordineret med Søfartsstyrelsen, således de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger træffes.
I driftsfasen vil der ikke være forekomme hindringer i mulighederne for dyrkning af sejl- eller
vandsport i farvandene omkring Sønderborg som følge af projektet.
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Lystfiskeri og jagt
Mulighederne for dyrkning af lystfiskeri og jagt vil ikke blive ændrede som følge af projektet. Dette
begrundes med, at der ikke vil forekomme afspærring af arealer, der anvendes til disse formål, hvis
projektet realiseres. Derudover forekommer der så vidt vides ikke jagt i umiddelbar nærhed af den
ansøgte renseanlægslokalitet.
Forskning og undervisningsinteresser
Der vurderes ikke at være forsknings- og undervisningsinteresser forbundet med dette projekt. Dog
skal det nævnes, at det er gængs praksis, at de forskellige forsyninger i Danmark er åbne overfor at
gennemføre rundvisninger for skoleklasser, som har undervisningsforløb, der relaterer sig til
spildevandsrensning og miljøforhold. Pga. den forholdsvist bynære placering er det ikke usandsynligt,
at der pga. nyhedsværdien ved et nyt centralrenseanlæg vil være en vis interesse for anlægget i
denne henseende.
Badevandskvalitet
Påvirkningen ved udledningen af renset spildevand til Als Sund med hensyn til badevandskvalitet
knytter sig til belysning af spredning og fortynding af det rensede spildevand kombineret med
henfaldet af de bakterietyper, som er relevante for badevandskvalitet.
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I afsnit 4.8.4, er der evalueret på 4 alternative udledningspunkter for den nye centrale renseanlæg.

17. Sammenfatning
17.1 Oversigt over afværgeforanstaltninger
Lugt
De erfaringsmæssigt mest lugtafgivende bygværker på renseanlægget: indløb, rist, sand- og fedtfang
og forfiltre, vil alle være placeret indendørs og dermed ikke have potentiale til at forårsage lugtgener
i omgivelserne. På mange eksisterende renseanlæg, er især sand- og fedtfang og udtag af primærslam
i bundfældningstanke placeret udendørs og blandt de mest lugtafgivende kilder på hele
renseanlægget. Emission reduceres kraftigt, ved at placere disse bygværker indendørs og placere
ventilationsafkastet højt på tagryggen, hvorved der opnås en større opblanding i luften.
Hvis det viser sig, at anlægget giver gener i forhold til lugt i omgivelserne, vil det være muligt at
installere rensning på ventilationsanlægget, der ventilerer riste, sand- og fedtfang, forfiltre mv.
Visualitet/støj
I forbindelse med anlægsarbejderne på renseanlægget, bliver afgravet jord flyttet ud i en
omkransende vold, rundt om det fremtidige renseanlæg. Denne vold vil medvirke til at mindske
immissionen af eventuelle lyde fra anlægget. Derudover vil den medvirke til, at anlægget bliver
mindre synligt i omgivelserne. Især lavere bygværker som proces- og efterklaringstanke, der anlægges
meget terrænnært, vil i høj grad blive camoufleret med en sådan vold.
Derudover vil anlægget blive omkranset af et 10 meter bredt beplantningsbælte, som med
egnskarakteristisk vegetation og træer også vil reducere synligheden af anlægget betragteligt.
Anlægget er beliggende i et skovrejsningsområde, som ad åre vil sørge for at anlægget ikke kan ses i
omgivelserne.
Trafik
For at reducere antallet af slamtransporter, vil det udrådnede slam efter udtag fra rådnetank blive
afvandet, hvorved det undgås at der skal køre unødvendigt mange lastbiler til og fra renseanlægget.
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Sten- og jorddiger og fredede vandløb
På de steder, hvor transportanlægget skal krydse fredede sten- og jorddiger og fredede vandløb vil
der blive anvendt NODIG-metoder, dvs. metoder der gør at gravearbejde undgås på de pågældende
lokaliteter.
Natura 2000-område
For naturtypen sandbanke i Rinkenæs Bugt gælder, at sten, ler eller lignende ikke skal dumpes
indenfor naturtypen sandbanken, hvis disse elementer ikke er tilstede inden gravearbejdet
påbegyndes. Det vil kunne ændre den marine naturtype og dermed ødelægge habitatstrukturen for
sandbanken.
Marsvin skal i Rinkenæs Bugt sikres ro i perioden maj til august, så der i denne periode ikke
forekommer anlægsarbejder.
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Bilag IV-arter
Marsvin skal sikres ro i perioden maj til august.
Såfremt der findes redetræer i kabeltracéet er disse beskyttet mod fældning i flagermusenes
yngletid, typisk fra marts til juli. For at undgå negative påvirkning af flagermusene fældning af
potentielle yngletræer blive foretaget uden for perioden fra juni til sensommeren. Derved undgås
det at påvirke unge individer, der ikke er i stand til at fortrække fra området. Det vurderes, at
anlægsfasen med disse foranstaltninger vil være uden påvirkninger af flagermus.
Der er særlig opmærksomhed på paddernes vandringstidspunkt og på at undgå at disse kan blive
fanget i midlertidige udgravninger langs det fremtidige ledningstrace.

17.2 Overvågningsprogram
Udledning af renset spildevand til Als Sund
Der vil som led i udledningstilladelsen blive foretaget regelmæssige målinger af flow og
stofkoncentrationer i udløbet fra renseanlægget, hvorved der tilvejebringes et datagrundlag i forhold
til vurdering af påvirkning af recipienten. Målinger af flow og gængse stoftyper (organisk stof,
kvælstof, fosfor og suspenderet stof) foretages direkte i udløbet, mens vandkvaliteten i recipienten,
både i forhold til biologiske og kemiske parametre, inkl. miljøfremmede stoffer, moniteres som en
del af NOVANA, der er det nationale overvågningsprogram for vand og natur under Miljøstyrelsen.
Badevandskvalitet
Badevandskvaliteten vil blive overvåget af Sønderborg Kommune som led i det lovpligtige
prøvetagningsprogram jf. Badevandsbekendtgørelsen.
Natur, plante- og dyreliv
For at sikre, at påvirkningen af projektet ikke bliver væsentlig i hverken anlægs- eller driftsfasen,
skal der være et visuelt overvågningsfokus på sedimentspild og bundflora, samt kontrol af at
sandbanken genindbygges med eksisterende materialer.
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17.3 Samlet vurdering
Der vil ifm. projektets realisering, i mindre grad forekomme en række påvirkninger på omgivelserne
i anlægsfasen i form af støj og øget trafik omkring projektlokaliteter (både renseanlæg og
transportanlæg). På baggrund af de fremsendte trafikmålinger for både stats- og kommuneveje i
området, vil den projektrelaterede del af trafikbelastningen dog udgøre så lille en andel, at den
vurderes som værende negligerbar. Dette skyldes bl.a. at jordkørsel ifm. anlægsarbejdet på
renseanlægget reduceres mest muligt. Støjpåvirkning vurderes som følge af arbejdstidspunktet
(dagtimerne) og Sønderborg Kommunes forskrifter på området, at kunne overholdes i en grad, der
ikke vil medføre markante gener i beboelsesområder.
I driftsfasen vil både støjemissionen og trafikbelastningen være væsentligt reduceret sammenlignet
med anlægsfasen. Alle støjende komponenter i form af pumper, blæsere, gasmotor mv. vil være
placeret indendørs og støjafskærmet i forhold til omgivelserne og forventes dermed ikke at kunne
emittere støj på et nævneværdigt niveau. Den anlægsrelaterede trafik vil primært være udgjort af
personbiler, mens der ca. en gang dagligt vil blive afhentet udrådnet slam med lastbil. Slammet
afvandes forud for afhentning, hvorved antallet af containere og lastbiler reduceres mest muligt.
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I driftsfasen vil der fra renseanlægget forekomme emission af lugt og forbrændingsprodukter som
NOx, CO og SO2. Ved hjælp af en spredningsmeteorologisk OML-beregning er lugtudbredelsen i
omgivelserne kortlagt. Beregningen viser, at der i korte perioder kan forekomme lugt umiddelbart
nær renseanlæggets matrikel, men at der ikke kan forventes lugtgener i hverken Tech 21, det fredede
område ved Kær Vestermark eller beboelsesområderne ved Kær. I forhold til emissionen af NOx, CO
og SO2 viser OML-beregningen også, at der ved en skorstenshøjde på 20 meter ikke vil være problemer
med at overholde Miljøstyrelsens b-værdier, hvilket betyder, at emissionen ikke vil være årsag til en
uacceptabel luftforurening i omgivelserne.
I forhold til materiale og ressourcer vil der ikke forekomme forbrug af utraditionelle materialetyper
eller ressourcer ved anlæg af hverken transportanlæg eller renseanlæg. Derudover er der ikke
registreret jordforurening i de områder, hvor der skal foretages anlægsarbejde, hvorfor gravning og
håndtering af jord ikke er problematisk.
Især i driftsfasen vil der forekomme en produktion af affaldsprodukter i form af biologisk
overskudsslam som vil blive bioforgasset, hvorved mængden mindskes betydeligt.
I forhold til natur, plante- og dyreliv vil de væsentligste påvirkninger i det samlede projekt være
følgende, når der bliver taget de nødvendige hensyn:
-

En direkte påvirkning i form af grave- og spulearbejde
Sedimentspild i forbindelse med grave- og spulearbejde på havbunden, som kortvarigt vil
forringe vandkvaliteten i umiddelbar nærhed af anlægsarbejdet
Forstyrrelser af rastende fugle, der eventuelt er i anlægsområdet i anlægsperioden
Midlertidig forringelse af habitatnaturtypen sandbanke og naturtypen bugt
Marsvin vurderes ikke at blive påvirket i væsentlig grad, når de ikke forstyrres i månederne
maj til august.
Ederfugl vurderes ikke at blive påvirket i væsentlig grad, da anlægsarbejdet kun påvirker et
område på maks. 200 m væk fra fartøjet der graves fra.

Indgrebene er kortvarige og foretages så skånsomt som muligt. På land vil de påvirkede områder
blive retableret til oprindelig tilstand umiddelbart efter endt anlægsarbejde på alle lokaliteter. På
søterritoriet vil havbunden blive retableret til oprindelig dybde og materialesammensætning. Det
forventes, at den oprindelige flora og fauna er retableret maksimalt indenfor et par år.
Der forventes ikke at være en påvirkning af miljøet i forbindelse med transportledningernes drift. I
tilfælde af reparation af kablet vil der dog være en midlertidig og lokal påvirkning af det omgivende
miljø omkring det sted, hvor ledningen skal repareres. Det er dog yderst sjældent, at der sker skade
på transportledninger, som har levetider på >75 år.
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Påvirkningerne er derfor begrænsede og midlertidige, og alle områder vurderes hurtigt at blive
retableret. Det vurderes, at ingen af påvirkningerne vil forringe opretholdelse, af en gunstig
bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000området.
Som følge af projektet vil særligt Rinkenæs Bugt opleve en reduceret tilledning af næringsstoffer
som følge af en lukning af Gråsten og Broager Renseanlæg. Denne effekt vurderes at have en
væsentlig positiv effekt på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag og muligheden for at sikre
naturtyper og arter en gunstig bevaringsstatus på lang sigt, da eutrofiering er udpeget som en
væsentlig trussel mod naturtypernes tilstand.
I forhold til iltsvind i Als Sund vil en gennemførsel af projektet ikke medføre en øget risiko for
iltsvind i farvandet. Dette begrundes med at det udledte rensede spildevand gennemgår en iltning
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inden afløb fra renseanlægget og at den resulterende iltmætning overstiger det iltforbrug der vil
være ved en gennemsnits koncentration af let omsætteligt organisk stof.
I forhold til landskab, geologi og kulturarv vil projektet berøre områder, hvor der er interesser.
Transportanlægget vil dog ikke have nogen negativ påvirkning i den forbindelse, idet der ikke vil
forårsages nogen visuel påvirkning langs ledningsstrækningerne. Derudover vil det heller ikke være
nødvendigt, at begrænse offentlighedens adgang til områder, der er har rekreativ eller naturmæssig
interesse.
Den ansøgte renseanlægsplacering er beliggende på den sydlige del af Kær Halvø, som vurderes at
have stor landskabelig værdi. Placering af et nyt centralrenseanlæg vil forårsage en negativ påvirkning
på det visuelle aspekt af områdets landskaber, hvorfor det vil være nødvendigt at anvende en række
afværgeforanstaltninger for at mindske denne påvirkning til et acceptabelt niveau. Dette indebærer
etablering af et beplantningsbælte rundt om anlægget. Derudover vil placeringen midt i udpeget
skovrejsningsområde også kunne bevirke en kraftigt reduceret visuel påvirkning ved tilplantning af
dette skovrejsningsområde. Ang. valg af farver og overfladematerialer på bygninger og tanke vil dette
også blive foretaget med henblik på at mindske synligheden.
Overordnet vurderes det, at der ved at træffe de korrekte afværgeforanstaltninger, kan undgås at
projektet vil få uacceptable negative konsekvenser for de omkringliggende områder i forhold til natur,
trafik, støj og lugt.

18. Manglende viden og begrænsninger
OML-beregning/lugt- og luftemission
Ved beregning af anlæggets forventede lugtudbredelse og bidrag til luftforurening i området er der
taget udgangspunkt i erfaringsværdier og tilgængelig litteratur på området. Da der er tale om
beregning på et barmarksanlæg, der hverken er projekteret eller opført er dette det bedst mulige
udgangspunkt for at vurdere projektets indvirkning på det pågældende område. Valget af
inputparametre er dog foretaget konservativt for ikke at underestimere anlæggets lugtbidrag.
Forbrug af materialer ifm. anlægsarbejdet
Da detailprojekteringen ikke er udført, kendes forbruget af byggematerialer, beton, stål, sand etc.,
ikke på et specifikt niveau, hvorfor der i denne miljørapport kun kan foretages en kvalitativ vurdering.
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Forbrug af kemikalier ved drift af renseanlægget
Forbruget af koagulant og polymer til hhv. fosforfældning og slamafvanding er blevet estimeret på
baggrund af erfarings- og litteraturværdier. Det specifikke forbrug afhænger af bl.a.
spildevandssammensætning samt valg af afvandingsenhed og polymertype.
Forbrug af kemikalier til svovlbrintebekæmpelse i transportanlægget
Da der på baggrund af konsekvenserne for pumpestationer, spildevandssammensætning, slamkvalitet
på renseanlægget mv. ikke er truffet et valg ang. hvilken type kemikalie, der skal anvendes til
svovlbrintebekæmpelse kan det forventede forbrug ikke estimeres på nuværende tidspunkt.
Badevandskvalitet
Afrapportering af konsekvenserne for badevandskvaliteten i Als Sund ved udledning af renset
spildevand redegøres der for i udledningstilladelsen. Der fremgår modelresultat af spredningen af det
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rensede spildevand samt henfaldet/nedbrydningen af de bakterier, som forekommer i det rensede
spildevand.
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