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Spildevand i det åbne land 

i Struer Kommune  

 

 

 

 

I Struer Kommune bor der ca. 

22.500 indbyggere, heraf 18.000 i 

byer og 4.500 på landet. 

 

Arealet i Struer Kommunen udgør  

ca. 25.000 ha. Arealet veksler mel-

lem dyrkede landbrugsarealer, 

ådale, plantager, heder, kyster, 

fjorde og søer, og skaber en kom-

mune med en varieret og spæn-

dende natur.  

 

De kommunale renseanlæg og 

mange spildevandsanlæg i det åb-

ne land er velfungerende.  

 

 

 

I Struer Kommune har Miljøcenter Ringkøbing udpeget en række 

vandløbsstrækninger, hvor udledningen af spildevand fra ejendomme 

i det åbne land er medvirkende årsag til forurening af vandløbet.  

Ifølge miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen skal 

kommunen meddele påbud om forbedret spildevandsrensning for 

ejendomme i det åbne land, såfremt: 

• Ejendommen afleder spildevand til et vandområde, der er foru-

renet i et omfang, der gør at miljømålet ikke kan opfyldes.  

• Det nuværende spildevandsanlæg ikke opfylder den for oplan-

det fastsatte renseklasse.  

Der er dog ca. 350 ejendom-

me i Struer Kommune, som 

fortsat skal forbedre rens-

ningen af deres spildevand. 



 

 

 

 

 

Typisk har ejendomme i det åbne land i 

dag mekanisk rensning i form af en sep-

tiktank eller Trixtank (bundfældnings-

tank), hvor en del af det organiske stof fra 

husspildevandet bundfældes og vandet 

ledes væk typisk til et vandløbssystem.  

Udledningen til vandløbssystemet kan 

således forekomme via drænsystem,  en-

ten ved direkte udledning eller ved indsiv-

ning til nærliggende drænsystem. 

I henhold til lovgivningen skal der 

ikke foretages en vurdering af, om 

den enkelte ejendoms bidrag til 

forureningen af vandløbssystemet 

er stort eller lille.  
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Hvorfor er rensningen ikke længere til-

strækkelig? 

Der er flere grunde til, at bundfældningstan-

ken alene ikke længere er tilstrækkelig rens-

ning af husspildevandet i det åbne land.  

Først og fremmest skyldes det, at den enkelte 

husholdning producerer mere spildevand i dag 

end tidligere. Vi vasker mere tøj, bader mere 

osv. Dernæst skyldes det, at nutidens spilde-

vand indeholder flere forskellige kemikalier 

end tidligere. Moderne rengørings-, vaske- 

og badeprodukter har ofte en kompliceret  

kemisk sammensætning og mange 

af disse stoffer er vanskelige  

at nedbryde.  

            Endelig betyder den 

øgede tilførsel af organisk 

stof, ammoniak og fosfor fra husspil-

devandet, at den  økologiske balance i 

vandløb og søer forstyrres.  

 

Hvorfor rense spildevandet i det åbne land? 

 

 Struer Kommune vil besøge ejendomme der ligger i områder, som er udpeget til                          

forbedret spildevandsrensning. 



Hvor løber mit spildevand  hen? 
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Struer kommune har administrativt indsamlet in-

formation om afløbsforholdene på et antal ejen-

domme i det åbne land.  

 

Struer Kommune vil nu udføre besigtigelse af 

afløbsforholdene på en række ejendomme. Be-

sigtigelsen ønskes foretaget sammen med ejer 

eller repræsentant for ejendommen. 

 

Der vil blive optegnet en skitse, med bundfæld-

ningstank, og evt. øvrige anlæg samt vurderet 

hvorvidt spildevandet udledes direkte eller indi-

rekte til det pågældende vandløbssystem.  

 

Sporstofforsøg 

Hvis kommunen i samarbejdet med ejeren ikke 

kan finde ud af, hvor spildevandet løber hen, kan 

der udføres et sporstofforsøg, som illustreret på 

billederne.  

 

 

Farvestof (neongrønt) 

blandes med vand i 

septiktanken 

Farvestof  (neongrønt) - som er helt ufarligt stof for vand-

løbet, viser udløbet til bækken 

Registrering af afløbsforhold på din ejendom 

Rense-         
Klasse Rensning for: 
          
O:   organisk stof 
OP:   organisk stof og fosfor 
SO:   ammoniak og organisk stof 
SOP:   ammoniak, organisk stof og fosfor 
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Privat anlæg 
 

Du kan vælge selv at etablere anlægget og 

stå for driften af det. Din udgifter vil være føl-

gende: 

 

Udgifter til anlæg 
 
• Etablering af anlægget 

• Evt. ny bundfældningstank 

• Evt. omlægning af kloakledninger 

• Evt. fremføring af el og vand 

 

Prisen vil typisk svinge alt efter hvilken type 

anlæg man vælger fra ca. 40.000 til 70.000 kr. 

Udgifter til drift 
 
• Vedligeholdelse af kloakledninger og bund-

fældningstank. 

• Vedligeholdelse af nedsivningsanlæg, sandfilter-

anlæg, biologisk minirenseanlæg eller pileanlæg. 

• Evt. udgift til el og vand. 

• Udgift til tømning af bundfældningstank. Taksten 

fastsættes årligt af Struer Forsyning Spildevand 

A/S. Se hjemmesiden www.struerforsyning.dk 

• Betaling af statens spildevandsafgift 

  Prisen ligger i januar 2011 mellem 0,50 kr. 

  pr. m3 og 3,80 kr. pr. m3 afhængig af hvilket 

  anlæg der  etableres.        

     

Skal jeg vælge privat eller offentlig løsning? 

Anlægstype: Renseklasse: 
 
• Nedsivningsanlæg  (O,SO,OP,SOP) 
• Sandfilteranlæg  (O,SO) 
• Beplantet filteranlæg  (O,SO,OP,SOP) 
• Pileanlæg  (O,SO,OP,SOP) 
• Biologisk minirenseanlæg  (O,SO,OP,SOP) 

2011 priser  



Offentlig anlæg 
 
Du vil samtidig med kravet om forbedret spil-

devandsrensning, få et tilbud om kontraktligt 

medlemskab af Kloakfonden. Et medlemskab 

betyder, at Kloakfonden etablerer, driver og 

vedligeholder en del af dit spildevandsanlæg. 

 

Du har dog selv ansvaret for drift og eventuel 

omlægning af de eksisterende kloakledninger 

og bundfældningstank. Bundfældningstanken 

tømmes af Kloakfonden. 

 

Såfremt Kloakfonden er ansvarlig for etable-

ring af spildevandsanlægget på din ejendom 

vil der blive etableret et af følgende anlæg:  

1. Nedsivningsanlæg, evt. hævet anlæg 

(såfremt det er muligt mht. afstandskrav 

til vandindvindingsanlæg, grundvands-

spejl, andre nedsivningsanlæg, vandløb/

dræn mv.) 

2. Sandfilteranlæg 

3. Biologisk minirenseanlæg. 

Udgifter til anlæg: 

• Standardtilslutningsbidrag på 33.488,75 kr. 

inkl. moms for ejendom på landet. 

• Evt. ny bundfældningstank. 

• Evt. omlægning af kloakledninger før bund-

fældningstank. 

• Evt. udgift til fremføring af el og vand. 

 

Udgifter til drift: 

• Vandafledningsafgift af forbrugt vand på 

22,50 kr. pr. m3 inkl. moms.  

• Evt. udgifter til el og vand. 

• Vedligeholdelse af kloakledninger og bund-

fældningstank. 
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Skal jeg vælge privat eller offentlig løsning? 

(Medlem af Kloakfonden) 

2011 priser  

Kloakfondens udgifter: 

(ved kontraktligt medlemskab) 

• Anlæg og drift af nedsivningsanlæg, sandfilteran-

læg eller biologisk minirenseanlæg. 

• Udgift for tømning af bundfældningstank. 

• Betaling af statens spildevandsafgift (i øjeblikket 

0,50 kr. pr. m3 for nedsivningsanlæg med tilladelse 

og op til 3,80 kr. pr. m3 afhængigt af anlægstype) 
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Medlemskab af Kloakfonden  Etablering af eget anlæg 

Måned 0:  Kommunen varsler et krav 
(påbud) om forbedret rensning til de be-
rørte grundejere. 

Måned 0:  Kommunen varsler et 
krav (påbud) om forbedret rensning 
til de berørte grundejere.     

Måned 2:  Kommunen sender påbud 
om forbedret rensning med tilbud om 
medlemskab af Kloakfonden. Kontrakt 
vedlægges, samt informationer om til-
meldingsfrist og frist for iværksat rense-
løsning.    

Måned 2:  Kommunen sender på-
bud om forbedret rensning med 
tilbud om medlemskab af Kloakfon-
den. Kontrakt vedlægges, samt in-
formationer om tilmeldingsfrist og 
frist for iværksat renseløsning.    

Måned 4:  Frist for tilmelding til kommu-
nal kloakforsyning. 

 

Måned 5:  Ejeren af ejendomme kom-
mer med eventuelle forslag til alternati-
ve spildevandsløsninger.   

 

Måned 6:  Kommunen tage stilling til, 
om forslaget kan godkendes. Revideret 
udkast til kontrakt fremsendes til grund-
ejeren. 

Måned 6:  Frist for indsendelse af 
ansøgning om etablering af et nyt 
spildevandsanlæg. 

Måned 7:  Kontrakt underskrives. Måned 12:  Anlægget skal være 
etableret og i drift. Kommunen skal 
have modtaget en færdigmelding 
fra en autoriseret kloakmester samt 
en kopi af dennes faktura for opga-
ven. 

Måned 12: Anlægget skal være etable-
ret og i drift. Struer Forsyning etablerer 
anlægget og færdigmelder til kommu-
nen. 

Procedure  

T
id
s
fo
rlø
b
  

Procedure og tidsforløb 



På www.struer.dk under Natur og Miljø / Spil-

devand kan du  finde yderligere informationer, 

vejledninger og retningslinjer for diverse spil-

devandsanlæg: 

 

• Nedsivningsanlæg 

• Sandfilteranlæg 

• Beplantet filteranlæg 

• Pileanlæg 

• Minirenseanlæg 

 

Du kan endvidere finde ansøgningsskema til 

de forskellige anlæg. 

 

Prisen for etablering af en rense-

løsning, der opfylder kravene 

afhænger af forholdene på netop 

din ejendom. Du kan få en helt 

nøjagtig pris, ved at rette hen-

vendelse til en aut. kloakmester, 

der også skal udføre arbejdet.   

Struer Kommune  

Yderligere information fås hos: 
 

Struer Kommune 
Natur- og Miljøafdelingen 
 

Østergade 11– 15 
7600 Struer 
Alice Kirkeby 9684 8451 
Dorte Krabbe 9684 8453 
Fax: 9684 8409 
 

Mail: teknisk@struer.dk  

 


