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1

Baggrund

Hermed meddeles der udledningstilladelse til udledning af renset spildevand fra Dianalund Renseanlæg til Bjørnevad
Å i medfør af § 28 i miljøbeskyttelsesloven. Den nye udledningstilladelse meddeles, da der er behov for en forøgelse
af kapaciteten på renseanlægget, både som følge af byggemodninger i Dianalund og fordi Skellebjerg Renseanlæg
bliver nedlagt og spildevandet herfra pumpes til Dianalund Renseanlæg. Den samlede belastning vil være 6.000 PE.
Skellebjerg renseanlæg er nedslidt og renser spildevandet mindre effektivt end Dianalund Renseanlæg, og det er derfor besluttet at nedlægge anlægget. De sidste ejendomme i Skellebjerg separeres inden nedlæggelsen og der etableres et BAT-bassin til rensning af tag- og overfladevand inden det udledes til Bolbjerg Rende/skelbækken. Sorø Kommune gør opmærksom på, at der skal ansøges om tilslutningstilladelse for tilslutning af spildevand fra Skellebjerg til
Dianalund Renseanlæg og om udledningstilladelse til tag- og overfladevand til Bolbjerg Rende/skelbækken.
Der foretages ikke fysiske ændringer af Dianalund Renseanlæg, men belastningen med spildevand vil blive forøget,
både som følge af nedlæggelsen af Skellebjerg Renseanlæg, og som følge af befolkningstilvækst.
Renseanlægget er beliggende på matr.nr. 6c, Karsholte By, Tersløse. Adressen er Ventemøllevej 21, 4293 Dianalund.
Tilladelsen er meddelt på grundlag af de oplysninger og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit.
1.1

Relevant materiale



Ansøgning indsendt 20. april 2021



Supplerende materiale fremsendt 7. juli 2021, bestående af:
- Opdateret ansøgning
- Screeningsskema jf. Miljøvurderingslovens1 § 16 til miljøvurdering af projekter inkl. bilag



Supplerende materiale fremsendt 25. oktober 2021, bestående af:
- Notat om kvælstofbelastningen før og efter nedlæggelse af Skellebjerg renseanlæg inkl. bilag



Supplerende oplysninger fremsendt i mail fra Anders Johansen, Sorø Spildevand A/S den 8. oktober 2021



Bilag 2: Recipientbeskrivelse udarbejdet af NIRAS A/S

1

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021)
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2

Kommunens afgørelse og vilkår

Sorø Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af renset spildevand fra Dianalund Renseanlæg til Bjørnevad
Å.
Tilladelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens2 § 28, stk. 1, jf. Spildevandsbekendtgørelsen3 samt kravene i
Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og
havområder4, Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger5 ,Indsatsbekendtgørelsen6 samt Habitatbekendtgørelsen7.
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
2.1
Vilkår
Generelle vilkår
1.

Tilladelsen gælder for udledning af renset spildevand fra Dianalund Renseanlæg.

2. Det rensede spildevand fra anlægget skal udledes via eksisterende udløbsledning til Udløb N (koordinater: X:
656.918; Y: 6.156.076) til Bjørnevad Å.
3. Dianalund Renseanlæg må modtage spildevand fra de kloakerede oplande i Sorø Kommune, som er nævnt Uskema bilag 1.
4. Dianalund Renseanlæg må maksimalt tilsluttes 6.000 PE, målt som den gennemsnitlige årlige BI5-belastning i indløbet, hvor 1 PE er defineret som 21,9 kg organisk stof/år målt som BI5.
Indretning og drift
5. Sorø Spildevand A/S er ansvarlig for drift og vedligehold af Dianalund Renseanlæg med tilhørende udløbsbygværk og udløb til Bjørnevad Å.
6. Udledningen skal indrettes, så der på intet tidspunkt forekommer flydestoffer, skum eller lignende på vandoverfladen eller på åbrinken. Udledningen må ikke medføre sand- eller slamaflejringer eller synlig oliefilm i Bjørnevad Å.
7. Indløbs- og udløbsbygværk skal være udformet således, at der kan udtages repræsentative prøver af både det tilledte og afledte spildevand.
8. I tilfælde af akut forurening skal indløbet til renseanlægget lukkes for at beskytte biologien i renseanlægget og recipienten.

Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1218 af 25/11/2019)
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 1393 af 21/06/2021)
4 Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder (BEK nr. 1433 af
21/11/2017)
5 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (BEK nr. 1770 af 28/11/2020)
6 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019)
7 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 2091 af
12/11/2021)
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9. Der skal forefindes en beredskabsplan på renseanlægget. Beredskabsplanen skal beskrive, hvordan Sorø Spildevand A/S sikrer, at recipienten bliver forurenet mindst muligt i tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser på anlægget.
10. Der skal føres en journal over anlæggets drift. Journalen skal omfatte alle de normale driftsparametre, der anvendes ved styring af anlægget, samt oplysninger om unormale belastningsforhold, driftsuheld og lignende. Driftsdata opsamles og er tilgængeligt på renseanlægget. Miljøstyrelsens tilsynspersonale skal på anmodning kunne få
forevist journalen.
Egenkontrol og kravværdier
11. Dianalund Renseanlæg skal drives som et mekanisk/biologisk renseanlæg med kvælstof- og fosforfjernelse
(MBNDK) til overholdelse af de belastnings- og udlederkrav, der fremgår af tabel 1:
Tabel 1: Udlederkrav for Dianalund Renseanlæg
Parameter
Timevandmængde, tørvejr

Udlederkrav

Kontroltype

Bemærkninger

Max 140 m /t

Transport

BI5

≤ 10 mg/l

Tilstand

COD

3

≤ 50 mg/l

Transport

Total-N

≤ 8 mg/l

Transport

Se vilkår 21

NH3-NH4-N

≤ 2 mg/l

Tilstand

Gældende 1/4-31/10

≤ 3 mg/l

Tilstand

Gældende 1/11-31/3
Se vilkår 21

Total-P
Suspenderet stof
pH
Iltmætning

≤ 1 mg/l

Transport

≤ 30 mg/l

Transport

6,5-8,5

Absolut

Vejledende

Minimum 60 %

Absolut

Vejledende gennemsnit,
observationsparameter

12. Prøveudtagning og analyse skal overholde Bekendtgørelse om kvalitetskrav til Miljømålinger (BEK nr. 1770 af
28/11/2020).
13. Der skal udtages vandføringsvægtede døgnprøver af til- og afløbsvand til analysering for de kravfastsatte parametre i egenkontrolprogrammet. Der skal som minimum udtages 6 prøver i tilløbet og 12 prøver i udløbet fra renseanlægget. Kontrolperioden er fastsat til et år og følger kalenderåret.
14. Prøvetagningsdagene skal være jævnt fordelt over året.
15. Renseanlægget skal i henhold til spildevandbekendtgørelsens § 23, stk. 3 måle vandmængden der udledes fra
renseanlægget i prøveudtagningsdøgnet.
16. Kvalitetssikringen af prøveudtagningen skal ske efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens “Teknisk Anvisning for Punktkilder”.
17. Ved mistanke om at prøveudtagning eller flowmåling ikke er repræsentativ, eller hvis der er usædvanlige forhold
på renseanlægget, der har betydning for stofudledningen, skal det bemærkes. Alle bemærkninger skal fremgå af
laboratoriets analyseattest.
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18. Kravværdiernes overholdelse skal kontrolleres efter de kontrolregler, der er specificeret under kolonnen ”kontroltype”, jf. bilag 1 under punkt B2. Statistisk kontrol skal foretages efter reglerne i den til enhver tid gældende danske standard for afløbskontrol, pt. ”Dansk Standard, DS 2399, Afløbskontrol, 2018”.
19. Dianalund Renseanlæg skal drives således, at alle kravværdier overholdes. Ved overskridelse af en vejledende/gældende grænseværdi skal Sorø Spildevand A/S undersøge forholdet og redegøre for de nærmere omstændigheder til Miljøstyrelsen.
20. Sorø Spildevand A/S skal senest 8 uger efter prøvetagning indberette godkendte og kontrollerede resultater af
vilkårs- og bekendtgørelsesfastsatte egenkontrolprøver, herunder analysedata, i et format fastsat af tilsynsmyndigheden til den fællesoffentlige database PULS.
21. Falder temperaturen i reaktionstanken til under 6 °C i en sammenhængende periode på 6 døgn eller mere, bortfalder kravet til total kvælstof og NH3-NH4-N i en midlertidig periode, som aftales nærmere med Miljøstyrelsen.

2.2
Generelle forhold
Ved drift af et renseanlæg kan der ske overskridelse af kravværdierne på grund af forhold, som den driftsansvarlige
ikke har indflydelse på eller har mulighed for at kontrollere. Det kan f.eks. være naturskabte forhold såsom ekstreme
nedbørshændelser og temperaturer eller menneskeskabte forhold såsom ulovlige spildevandstilledninger til renseanlægget, svigt i elforsyningen mv.. Endvidere kan der forekomme analyse- og prøvetagningsfejl. Ved en eventuel krav
overskridelse er det almindelig praksis, at beslutning om håndhævelse sker under hensyntagen til årsagen til overskridelsen.
Det bemærkes, at tilladelsesmyndigheden kan ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter § 28, stk. 1, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 30.
Denne tilladelse omhandler alene de forhold, der vedrører udledning af renset spildevand, jf. Miljøbeskyttelsesloven.
Ansøger er selv ansvarlig for at indhente evt. nødvendige tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning.
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2.3
Klagevejledning og underretning om afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne tilladelse, skal du indsende en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klagefristen er 15. juni 2022.
Følgende kan klage over afgørelsen:





afgørelsens adressat
enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
visse nærmere angivne myndigheder
visse foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelsesloven, §§ 99 og 100.

Du vil få besked, hvis andre end du eller din virksomhed klager over tilladelsen. Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klagen
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som betales med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være indsendt og betalt i Klageportalen senest kl. 23.59 den dag, klagefristen udløber. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold i din klage.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen
videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen.
Hvis afgørelsen eller dens vilkår ønskes prøvet ved domstolene skal søgsmål være anlagt ske inden 6 måneder efter
afgørelsens bekendtgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.
2.3.1
Underretning om afgørelsen
Følgende interessenter underrettes om afgørelsen:


Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk



Danmarks Naturfredningsforening, dnsoroe-sager@dn.dk; niels.hilkers@gmail.com, dnsoroe@gmail.com



Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund, sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk



Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, soroe@dof.dk



Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, formanden@ferskvandsfiskeriforeningen.dk



Friluftsrådet, sydvest@friluftsraadet.dk, fr@friluftsraadet.dk
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Miljøteknisk beskrivelse

Sorø Spildevand A/S har ansøgt om en revideret udledningstilladelse for Dianalund Renseanlæg, da der er behov for
en forøgelse af kapaciteten på renseanlægget, både som følge af byggemodninger af nye områder i Dianalund og
fordi Skellebjerg Renseanlæg bliver nedlagt og spildevandet herfra pumpet til Dianalund Renseanlæg.
Dianalund Renseanlæg er bygget i 1974, og er med sin nuværende opbygning et såkaldt MBNDK-anlæg, hvilket vil
sige at anlægget har Mekanisk og Biologisk rensning med fuld Nitrifikation, Denitrifikation, Kemikaliedosering til fjernelse af restfosfor. Det rensede spildevand udledes i udløb ”N” til Bjørnevad Å, som er en del af Tude Å systemet. Der
er ikke nødoverløb fra renseanlægget. Slam fra renseanlægget afvandes mekanisk på renseanlæggets område og er
af en sådan kvalitet (jf. Slambekendtgørelsen8), at det kan udbringes på landbrugsjord.
3.1
Kapacitet og belastning
Den gældende udledningstilladelse godkender renseanlægget til 4650 PE (hvor en PE svarer til 21,6 kg BI5/år), og
Sorø Spildevand A/S ønsker at hæve kapaciteten til 6000 PE, hvor en PE svarer til 21,9 kg BI5/år, 4,4 kg total-N/år og 1
kg total-P/år jf. Spildevandsbekendtgørelsen9. Sorø Spildevand A/S ønsker udelukkende at den godkendte kapacitet
forøges, mens gældende udlederkrav bibeholdes, da påvirkningen af recipienten forventes uændret.
Det forventes, at de planlagte byggemodninger vil betyde en merbelastning på 905 PE (737 PE fra Pilegårdstrekanten
og 168 PE fra Skelbæklund) og at belastningen fra Skellebjerg vil udgøre 270 PE. Sorø Spildevand A/S oplyser, at der
ikke er behov for fysisk udvidelse af renseanlægget, da Sorø Spildevand A/S vurderer, at den ekstra mængde spildevand godt kan behandles indenfor de nuværende rammer og ved at optimere på forskellige processer.
3.1.1
Hydraulisk belastning
Sorø Spildevand A/S oplyser, at Skellebjerg by vil blive færdigsepareret inden renseanlægget lukkes, og dermed vil
der ikke pumpes regnvand, men udelukkende spildevand og indsivende vand fra Skellebjerg, som pumpes til Dianalund Renseanlæg.
Oplandet til Dianalund renseanlæg er blevet separatkloakeret gennem de seneste år, men det er gået langsomt med
at private ejendomme har fået separatkloakeret på egen grund. Derfor har det først været muligt at registrere en
nedgang i mængden af uvedkommende vand på Dianalund renseanlæg efter udgangen af september 2021 (Figur
3.1). Sorø Spildevand A/S vurderer på baggrund af Figur 3.1, at der vil være tilstrækkelig hydraulisk kapacitet på Dianalund Renseanlæg til at modtage spildevandet fra Skellebjerg og de nye byggemodninger i Dianalund.

8
9

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (BEK nr. 1001 af 27/06/2018)
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 1393 af 21/06/2021)
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Figur 3.1: Den årlige mængde af uvedkommende vand på Dianalund Regnseanlæg 2017-2020 samt jan.-sep. 2021.

3.2

Egenkontrol og udlederkrav

3.2.1
Kvælstof
I den nuværende tilladelse er der kun stillet udlederkrav for ammoniak-kvælstof (NH3-NH4+-N), men Sorø Spildevand
A/S har alligevel inkluderet Total-N i egenkontrollen. Udlederkravene for ammoniak-kvælstof er overholdt de sidste
fem år, på nær enkelte tilfælde i 2018, hvor overskridelsen skyldtes en mangelfuld beluftning, som blev afhjulpet.
I spildevandsanalyserne for udløbet i 2016-2020 er kontroltallet10 for total-N beregnet at ligge i intervallet 5,21-8,25
mg/l med et gennemsnit på 6,95 mg/l.
3.2.2
Fosfor
Den gældende udledningstilladelse for Dianalund Renseanlæg indeholder ikke udlederkrav for total-P, men Sorø Spildevand A/S har alligevel inkluderet Total-P i egenkontrollen. I spildevandsanalyserne for udløbet i 2016-2020 er kontroltallet for total-P beregnet at ligge i intervallet 0,28-0,65 mg/l med et gennemsnit på 0,4 mg/l.
3.2.3
BI5
Den gældende udledningstilladelse for Dianalund Renseanlæg indeholder et vejledende udlederkrav for BI5 på ≤ 6
mg/l og en gældende grænseværdi på ≤10 mg/l. I spildevandsanalyserne for udløbet i 2016-2020 er kontroltallet for
BI5 beregnet at ligge i intervallet 2,2-4,4 mg/l med et gennemsnit på 3,1 mg/l, hvilket er godt under både det vejledende og gældende udlederkrav.

10

Vandføringsvægtede koncentrationer beregnet iht. DS 2399.
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3.2.4
COD
Den gældende udledningstilladelse for Dianalund Renseanlæg indeholder ikke udlederkrav for COD, men Sorø Spildevand A/S har alligevel inkluderet COD i egenkontrollen. I spildevandsanalyserne for udløbet i 2016-2020 er kontroltallet for COD beregnet at ligge i intervallet 24,23-34,19 mg/l med et gennemsnit på 29,4 mg/l.
3.3
Fremtidig belastning
Sorø Spildevand A/S har udarbejdet et notat i tillæg til ansøgningen, som redegør for den fremtidige udledning af total-N, når Spildevandet fra Skellebjerg ledes til Dianalund Renseanlæg. Tabel 3.1 summerer beregningerne, og viser, at
den samlede gennemsnitlige udledning af total-N til Tude Å systemet reduceres med ca. 250 kg N/år, når spildevandet fra Skellebjerg renses på Dianalund Renseanlæg, som renser bedre end Skellebjerg Renseanlæg.
Tabel 3.1: Samlet effekt af kvælstofudledningen, som beregnet af Sorø Spildevand A/S i notat af 25. oktober 2021
Før

Efter

Kg tot-N/år

Kg tot-N/år

Udløb fra opland til Dianalund Renseanlæg
Dianalund Renseanlæg

Uændret
5.141

5.395

Regnvandsudløb for nordlig del af opland
til Skellebjerg renseanlæg
Regnvandsudløb for sydlig del af opland til
Skellebjerg renseanlæg

Bemærkninger

Uændret
Ingen

Ubetydelig

By-pass på Skellebjerg Renseanlæg

Tot-N udledning ikke
opgjort

ingen

Skellebjerg Renseanlæg

507

ingen

Sammentælling

5.648

5.395

Med bortfald af tilledning af fællesvand,
ophører denne funktion.

Sorø Spildevand A/S har ikke udført tilsvarende beregninger for fosfor, BI5 og COD, da kvælstof er den begrænsende
faktor ift. slutrecipienten jf. afsnit 4.3, men Sorø Spildevand A/S forventer fortsat at kunne overholde udlederkravene i
den gældende udledningstilladelse, når den planlagte ekstra mængde spildevand tilledes.
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Tilladelsens lov- og plangrundlag

Sorø Kommune er tilladelsesmyndighed, og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for renseanlæg, der ejes af spildevandsforsyningsselskaber omfattet af vandsektorlovens11 § 2.
Sorø Spildevand A/S ejer, driver og vedligeholder Dianalund Renseanlæg.
Udledning fra offentlige spildevandsanlæg kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven12s § 28 stk. 1. Udledningstilladelsen meddeles endvidere i henhold til regler i spildevandsbekendtgørelsens13 kap. 9 (udledning af spildevand til
vandløb, søer eller havet) og 10 (særligt om udledning fra og kontrol med renseanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab). Vilkår i tilladelsen tilgodeser desuden kravene i en række andre regelsæt jf. afsnit 5.1.

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. juni 2009)
Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1218 af 25/11/2019)
13 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 1393 af 21/06/2021)
11

12
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Sorø Kommune skal blandt andet sikre, at udledningstilladelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden i Bjørnevad
Å, Tude Å og Musholm Bugt og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål14 samt sikre, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af et Natura 2000 område eller af beskyttelsen af visse arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV15.
4.1
Lovgrundlag
Sagen er behandlet i henhold til følgende love og bekendtgørelser:











Miljøbeskyttelseslovens §§ 3 og 28 - Lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1218 af 25/11/2019)
Spildevandsbekendtgørelsens kapitel 9 og 10 - Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 1393 af 21/06/2021)
Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande,
kystvande og havområder (BEK nr. 1433 af 21/11/2017)
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (BEK nr. 1770 af 28/11/2020)
Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017)
Indsatsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af
11/04/2019)
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af
11/04/2019)
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder
(BEK nr. 1625 af 19/12/2017)
Habitatbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 2091 af 12/11/2021)
Miljøvurderingsloven - Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK
nr. 1976 af 27/10/2021)

4.2
Vandområdeplan – Vandløb
EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger,
laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for planlægning, gennemførelse af tiltag og overvågning af vandmiljøet. Vandrammedirektivet er implementeret i dansk lovgivning via lov om vandplanlægning, som bl.a. fastlægger, at der skal udarbejdes vandområdeplaner for hvert vandområdedistrikt i Danmark. Vandområdeplanernes miljømål fremgår af bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og den seneste tilstandsopgørelse fremgår af MiljøGIS for
vandområdeplanerne16.
Af den seneste tilstandsopgørelse fremgår det, at alle nedstrøms vandløbsrecipienter er målsat til god økologisk og
kemisk tilstand, dog er strækningerne vurderet til samlet set at have hhv. ukendt økologisk tilstand på den øverste del
af Bjørnevad Å, moderat økologisk tilstand på strækningen frem til Tude Å og dårlig økologisk tilstand frem til sammenløbet af Vårby Å jf. basisanalysen for vandområdeplanerne for 2021-27. Der er i forbindelse med udledningstilladelsen udarbejdet et notat der gennemgår tilstanden af de påvirkede recipienter (Bilag 2). Nedenfor følger en summeret gennemgang af tilstanden i recipienterne med udgangspunkt i recipientvurderingen.
Den økologiske tilstand af kvalitetselementet national specifikke stoffer er ukendt i Tude Å og Bjørnevad Å. Ligeledes
er den kemiske tilstand ukendt i Tude Å og Bjørnevad Å.

Jf. § 8, stk. 3 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 1521 af 15. december 2017)
Jf. § 7, stk. 7 og § 10 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(BEK nr. 1595 af 6. december 2018)
16 https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019
14
15
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4.2.1
Smådyr
I Bjørnevad Å har faunaklassen ligget på 3 eller 4 ved langt de fleste faunaundersøgelser. Ved seneste undersøgelse
på de 4 undersøgte stationer, var faunaklassen dog kun 2 opstrøms renseanlægget, mens den var 4 på de tre stationer nedstrøms renseanlægget. Faunaen er domineret af robuste arter der kan tåle organisk belastning, mens
rentvandsindikatorer kun forekommer på en enkelt station og i lav tæthed. Der er ingen tegn på at udledningen fra
renseanlægget påvirker smådyrsfaunaen i Bjørnevad Å i mærkbar negativ grad.
I Bolbjerg Rende og Skelbæk ligger faunaklassen stabilt på 4, men med tegn på en positiv udvikling de seneste år. Der
er ingen tydelige forskelle op- og nedstrøms udledningen fra Skellebjerg Renseanlæg.
I den øvre del af Tude Å viser seneste undersøgelser (fra 2020) faunaklasse 5 eller 6 på 8 ud af 9 undersøgte stationer.
Hele strækningen er således tæt på målopfyldelse for smådyrene og der er da også fundet en del arter af rentvandsindikatorer, bl.a. pragtvandnymfer, majfluer og både stor og lille klobille.
På den nedre del af Tude Å er smådyrsfaunaen iflg. vandområdeplanerne i moderat tilstand. De seneste undersøgelser fra 2019 og 2020 viser et tilsvarende billede, med faunaklasser på 3-4 på de fleste stationer. Faunaen udgøres af
en blanding af robuste arter og rentvandsindikatorer.
4.2.2
Vegetation
Tilstanden af vegetation er i Bjørnevad Å ukendt iflg. Vandområdeplanerne. De to undersøgelser der er gennemført i
2018 og 2020 resulterer i DVPI-værdier der svarer til henholdsvis moderat og ringe økologisk tilstand. Vegetationen i
Bjørnevad Å ser ud til at være domineret af vandpest, andemad, trådalger, tagrør og pindsvineknop, der alle primært
forekommer i vandløb uden målopfyldelse.
I Bolbjerg Rende er der foretaget 3 vegetationsundersøgelser i 2008, 2013 og 2019 – alle med DVPI-værdier omkring
0,5, hvilket lige akkurat svarer til målopfyldelse. Strækningen er domineret af sideskærm.
På den øvre del af Tude Å er der ikke fortaget deciderede vegetationsundersøgelser, men der findes dog sporadiske
registreringer af vegetationens artssammensætning, foretaget i forbindelse med andre typer undersøgelser. Artssammensætningen viser både arter der indikerer en udmærket vegetations-tilstand på strækningen, men også arter der
findes i vandløb med dårlig/ringe økologisk tilstand.
På den nederste del af Tude Å er der foretaget vegetationsundersøgelser på en enkelt station 4 gange i perioden
2005 - 2019. Tilstanden har været stabil siden den ældste undersøgelse i 2005, med DVPI-værdier på 0,29 ved alle
undersøgelserne. Vegetationssammensætningen har ændret sig en del i perioden 2005 – 2019, fra stor udbredelse af
trådalger i 2005, over en kraftig udbredelse af børstebladet vandaks i 2013, til dominans af sø-kogleaks, grenet pindsvineknop og åkander i 2019.
4.2.3
Fisk
Tilstanden af fisk i Bjørnevad Å er beskrevet som ukendt i vandområdeplanerne. Der foreligger dog ældre undersøgelser fra perioden 1992 - 2007 som ikke indeholder bestandstætheder, men viser at der er fanget arter som gedde,
nipigget hundestejle, pigsmerling, rimte, ørred og ål.
I Bolbjerg Rende og Skelbæk er der foretaget fiskeundersøgelser i 2008, 2013 og 2019, men uden at data er anvendt
til at beregne fiskeindeks. Fiskebestanden er fåtallig og består af gedder, hundestejler og karusser, hvilket indikerer at
tilstanden ville være et stykke fra målopfyldelse.
På den øvre del af Tude Å er tilstanden vurderet til dårlig, baseret på undersøgelser fra 2013. Der er fanget ørred,
aborre, gedde, pigsmerling, regnløje, rimte, rudskalle, skalle, suder og ål. Udover ørred, pigsmerling og ål er de øvrige
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fisk i høj grad arter der er knyttet til mere stillestående vand. Tætheden af ørreder har ved alle undersøgelserne været
relativt lav, hvilket indikerer at tilstanden formentlig passer fint med dårlig/ringe.
På den nedre del af Tude Å er tilstanden for fisk vurderet til hhv. dårlig og ukendt i vandområdeplanerne. Der foreligger en del undersøgelser af fiskesamfundet på den nedre ukendte del af Tude Å, der viser et bredt spektrum af fiskearter, herunder flere marine arter som skrubbe og (til dels) rimte og regnbueørred. Det er et resultat af at strækningen ligger tæt på havet. De hyppigst fangne arter er skalle, rimte, ål, aborre og ørred.
4.2.4
Nationalt specifikke stoffer og EU prioriterede stoffer
Ifølge basisanalysen for vandområdeplanerne for 2021-27 er den kemiske tilstand og den økologiske tilstand for
begge vandområder i Bjørnevad Å ukendt, samt for de fem relevante vandområder i Tude Å.
Tabel 4.1: Tilstandsvurdering for nationalt specifikke stoffer og EU prioriterede stoffer i henhold til basisanalysen for vandområdeplanerne for 2021-27.
Vandområde ID

Vandområde navn

Økologisk tilstand

Kemisk tilstand

o9855_b

Bjørnevad Å

Ukendt

Ukendt

o9855_a

Bjørnevad Å

Ukendt

Ukendt

o8377_y

Bjørnevad Å

Ukendt

Ukendt

o8377_c

Tude Å

Ukendt

Ukendt

o8377

Tude Å

Ukendt

Ukendt

NYK_2.5_690

Tude Å

Ukendt

Ukendt

o8340d

Tude Å

Ukendt

Ukendt

o8996

Vårby Å

Ukendt

Ukendt

Nationalt specifikke stoffer

4.3
Vandområdeplan - Kystvande
Tude Å løber ud i vandområde nr. 26, Musholm Bugt, hvor den kemiske tilstand er ikke god og den samlede økologiske tilstand vurderes til moderat jf. vandområdeplanen for 2015 – 2021 (https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019). Dette er baseret på høj økologisk tilstand for klorofyl, moderat for ålegræs og
ukendt tilstand for bundfauna og miljøfarlige forurenende stoffer. I basis analysen er der angivet et indsatsbehov
overfor kvælstof (21 tons/år), som ikke forventes gennemført med en indsats overfor spildevand (Bilag 2). I basisanalysen for de kommende vandområdeplaner for 2021 – 2027 er vandområdet blevet udvidet, så det nu dækker både
Musholm Bugt og Jammerland Bugt (der er beliggende nord for Musholm Bugt), og benævnes Vandområde nr. 204
Jammerland Bugt og Musholm Bugt. Tilstandsvurderingen er fortsat moderat økologisk tilstand, men dækker nu over
moderat tilstand for fytoplankton og rodfæstede planter, samt god tilstand for bentiske invertebrater og for den økologiske tilstand for ”nationalt specifikke stoffer”.
4.4
Natura 2000 og Bilag IV-arter
Recipienten er ikke direkte forbundet til Natura 2000 områder, dog er Natura 2000 området ”N116 centrale Storebælt”
beliggende ca. 6 km fra vest for Tude Å’s udløb i Storebælt. Området består af 2 fuglebeskyttelsesområder, F73 og
F98, og et habitatområde H100. Udpegningsgrundlaget for området er 6 naturtyper, marsvin og 6 fuglearter. Der er
ikke fundet bilag IV-arter i de berørte recipienter.
4.5
VVM
Det vurderes at der ikke skal træffes screeningsafgørelse i medfør af Miljøvurderingslovens § 21 om, hvorvidt projektet
er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Som det fremgår af bilag 2, pkt. 13a, er et allerede godkendt projekt kun omfattet, hvis det kan have væsentlige skadelige virkninger på miljøet. Det vurderes, at projektet ikke vil have
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skadelige virkninger på miljøet, men tværtimod vil have positive virkninger, da rensningen forbedres og de udledte
stofmængder vil blive mindsket eller fastholdes på samme niveau.
4.6
Spildevandsplan
Spildevandsplanen indeholder oplysninger om den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen.
Det overordnede mål er at bidrage til opfyldelse af miljømålet for overfladevand og grundvand i overensstemmelse
med EU´s vandrammedirektiv. Spildevandsplan 2020 for Sorø Kommune er vedtaget i december 2019. Der er samtidig
udarbejdet en miljøvurdering af spildevandsplanen, som redegør for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af
tiltagene i planen.
Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i Sorø Kommune og er det administrative
og retlige grundlag for gennemførelse af tiltag indenfor spildevandsområdet. Tiltagene omfatter bl.a. centralisering af
spildevandsrensningen, så spildevandet fra Ruds Vedby, Skellebjerg og Dianalund på sigt skal transporteres til og
håndteres på Stenlille Renseanlæg, samt kloakfornyelse/separering i en række byer, herunder Skellebjerg og Dianalund. Ved centralisering af renseanlægsstrukturen nedlægges utidssvarende renseanlæg og eksisterende udledninger
til sårbare vandområder ophører. Samtidig opnås en bedre rensning og dermed samlet set en mindre belastning af
vandmiljøet.

5

Miljøteknisk vurdering

5.1
Fremtidig belastning
I rapporten ”Virkemidler over for Punktkilder”17 defineres en PE som 40 m3 spildevand pr. år, og derved bliver den
fremtidige hydrauliske belastning fra 6000 PE til Dianalund 240.000 m3/år. Sorø Spildevand A/S forventer ifølge ansøgningen, at mængden af uvedkommende vand vil falde til et niveau tilsvarende Stenlille Renseanlæg (ca. 40-55 %)
når effekten af separeringen slår igennem. Med en andel af uvedkommende vand på 55% vil den samlede hydrauliske
belastning fremover ligge på ca. 533.300 m3/år, hvilket er indenfor det interval, som har været behandlet i 2017-2020
(505.325-638.349 m3/år jf. PULS-databasen18). Sorø Kommune vurderer derfor, at Dianalund Renseanlæg har tilstrækkelig hydraulisk kapacitet til at kunne modtage den ekstra mængde spildevand, som kommer fra Skellebjerg og de
nye boligudviklingsområder i Dianalund.
I forhold til stofbelastning, har Sorø Spildevand A/S udelukkende beregnet et estimat på den fremtidige belastning
med total-N (5.395 kg, se Tabel 3.1) og ikke på total-P, BI5 og COD, da kvælstof er den begrænsende faktor ift. slutrecipienten jf. afsnit 4.3. Estimatet er beregnet som gennemsnittet af den årlige udledte mængde kvælstof i 2016-2020
tillagt den forventede udledning fra Skellebjerg. Sorø Kommune vurderer dog, at dette estimat er for højt, idet den
udledte mængde total-N i 2016 på 7933 kg er mere end dobbelt så højt, som den udledte mængde i både 2019 og
2020 (hhv. 3640 kg og 3788 kg).
Sorø Kommune har derfor i stedet beregnet den gennemsnitlige rensegrad på Dianalund Renseanlæg for total-N, total-P, BI5 og COD i 2016-2020 (Tabel 5.1) på baggrund af indløbs- og udløbsanalyserne for Dianalund Renseanlæg. Ud
fra definitionen af en PE jf. Spildevandsbekendtgørelsen og Notatet ”Fastlæggelse af sammenhæng mellem COD og
BI5(mod) for renseklasse O og OP” fra By- og Landskabsstyrelsen19 og med disse rensegrader er det herefter beregnet,
hvor stor en mængde total-N, total-P, BI5 og COD der forventes udledt når spildevandet fra Skellebjerg og de nye

COWI (2019). Virkemidler over for punktkilder, Miljøstyrelsen 2019.
PunktUdLedningsSystem (PULS) fra Danmarks Miljøportal: https://puls.miljoeportal.dk
19 By- og Landskabsstyrelsen (2009). Notat om Fastlæggelse af sammenhæng mellem COD og BI5(mod) for renseklasse O og OP. I notatet står følgende: ”For urenset spildevand er faktoren [red. COD/BI5] 2,1”.
17

18
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boligområder er tilkoblet, og den fulde effekt af separeringen er opnået. De udledte vandmængder er estimeret i recipientbeskrivelsen i Bilag 2.
Tabel 5.1: Beregning af det fremtidige indhold af total-N, total-P, BI5 og COD i udledningen fra Dianalund Renseanlæg. Beregningerne er baseret på
gennemsnitlige rensegrader for anlægget i perioden 2016-2020 og definitionen på en PE jf. Spildevandsbekendtgørelsen og By- og Landskabsstyrelsen
(2009).
BI5

COD

Indhold i tilledt spildevand (kg/år)

Total-N

131.400

Gennemsnitlig rensegrad 2016-2020 (%)
Udledt mængde (kg/år)
Gennemsnitlig koncentration i udledningen (mg/l)

Total-P

275.940

26.400

6.000

98,5

91,3

86,5

93,4

1.924

23.903

3.577

396

3,6

44,8

6,7

0,7

I Tabel 5.2 er nuværende og fremtidige årlige mængder og koncentrationer i udledningsvandet fra Dianalund Renseanlæg vist. I forhold til den eksisterende situation vil der, som forventet, ske en mindre forøgelse af de udledte mængder og koncentrationer af COD, total-N og total-P, som følge af den forøgede mængde tilledt spildevand. Modsat viser tallene, at mængden af udledt BI5 bliver reduceret en smule, mens koncentrationen i udløbet vil være den samme.
På denne baggrund er Sorø Kommune enig i Sorø Spildevand A/S´s forventning om, at de gældende udlederkrav vil
kunne overholdes, selvom kapaciteten af Dianalund Renseanlæg forøges.
Tabel 5.2: Nuværende og fremtidige vandmængder og koncentrationer i udledningsvandet fra de to renseanlæg. De nuværende mængder er beregnet som gennemsnittet udløbsanalyserne, mens de fremtidige mængder er estimeret ud fra rensegrader på Dianalund renseanlæg i 2016-2020.
Spildevandsmængde
(l/s)

BI5
mg/l

COD
kg/år

mg/l

Total-N

kg/år

mg/l

Total-P

kg/år

mg/l

kg/år

Dianalund, nuværende

8,3

3,6*

2.136*

32,3*

19.480*

8,4*

5.141*

0,5*

333*

Skellebjerg, nuværende

0,3

2,3**

77**

22,6**

705**

18,6**

507*

0,52**

15**

Dianalund, fremtidig

10,6

3,6

1.924

44,8

23.903

6,7

3.577

0,7

396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skellebjerg,
fremtidig

*Beregnet ud fra udløbsanalyserne for Dianalund Renseanlæg for perioden 2016-2020.
** Beregnet ud fra udløbsanalyserne for Skellebjerg Renseanlæg for perioden 2020-2021.

På baggrund af ovenstående, vurderer Sorø Kommune, at kapaciteten af Dianalund Renseanlæg godt kan hæves til
6.000 uden at det vil påvirke renseprocesserne nævneværdigt og at renseanlægget kan rumme den ekstra mængde
tilledte vand.
5.2

Påvirkninger af vandområder

5.2.1
Vandløb
Miljøtilstanden i målsatte vandløb måles på de 3 kvalitetselementer smådyr (målt på Dansk VandløbsFaunaIndeks,
DVFI), fisk (målt på Dansk Fiskeindeks, DFFVa og DFFVø) og vegetation (målt på Dansk Vandløbsplanteindeks, DVPI).
Spildevandets indhold af organisk stof (BI5) påvirker vandløbenes tilstand negativt, da det nedbrydes under forbrug af
ilt. Lavt iltindhold kan skade vandløbenes smådyr og i nogle tilfælde også fisk. Tilførsel af kvælstof og fosfor har en relativt lille betydning for tilstanden i vandløb, dog har det en indvirkning på sammensætningen af vandplanterne som
afledt kan influere på smådyrene. Fiskene er generelt ikke påvirket af næringsstofferne, men kan dog tage skade af
høje niveauer af ammonium (NH4) og ammoniak (NH3) ligesom disse stoffer ligeledes er giftige for smådyrene.
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Som det fremgår af Tabel 5.2 forventes mængderne af BI5 og total kvælstof (herunder sandsynligvis også NH4 og
NH3) at falde når spildevandet fra Skellebjerg overgår til Dianalund renseanlæg, og der vil derfor ikke ske en forringelse af miljøtilstanden i vandløbet.
Renseanlæggene bidrager til recipienterne med en relativt konstant spildevandsmængde. Dette konstante spildevandsbidrag har generelt set en påvirkning af afstrømningsregimet, der er positiv for smådyr, planter og kan eksempelvis i sommermånederne være med til at sikre afstrømningen.
Det er derfor vurderingen at øgningen af spildevandsudledningen med 1350 PE fra Dianalund Renseanlæg til Bjørnvad Å samtidig med, at der gennemføres separatkloakering med håndtering og hydraulisk forsinkelse af regnvand er
medvirkende til at forbedre afstrømningsforholdene for smådyr, vandplanter og fisk. Af samme grund vurderes tilførslen af ekstra spildevand heller ikke at medføre en forøgelse af udledningerne under regnhændelser i forhold til nuværende situation.
I Bolbjerg Rende og Skelbæk kan den reducerede vandføring (på ca. 0,3 l/s) som følge af at spildevandsudledningen
fjernes, teoretisk set, have en svagt negativ effekt på de tre kvalitetselementer, svarende til 0,2 – 2,0 % af en tilstandsklasse (se uddybning i recipient-notatet i bilag 2). Denne meget lille påvirkning vil med stor sandsynlighed opvejes af
forbedrede vandkemiske forhold, idet både BI5 og næringsstofmængderne vil falde når der ikke længere udledes renset spildevand fra renseanlægget. Desuden vil en del af den vandmængde der pt. udledes blive erstattet af udledningen fra det regnvandsbassin der planlægges etableret.
På baggrund af ovenstående, vurderer Sorø Kommune, at den forøgede spildevandsudledning fra Dianalund Renseanlæg og den reducerede udledning fra Skellebjerg vil have en ubetydelig hydraulisk effekt på de to vandløb og ikke
vil forringe tilstanden af hvert enkelt kvalitetselement eller være til hinder for målopfyldelse i de berørte vandområder.
5.2.2
Kystvande
Tilstanden i målsatte kystvandområder bestemmes ud fra kvalitetselementerne fytoplankton (målt på klorofyl a), makroalger og angiospermer (målt på dybdegrænsen for ålegræs) samt bentisk invertebrat fauna (målt på Dansk Kvalitetsindeks, DKI) og nationalt specifikke stoffer.
En af de største udfordringer i kystvande er kvælstof, som påvirker tilstanden i kystvandområder negativt. For høje
koncentrationer af kvælstof medfører algeopblomstringer med deraf følgende forøget risiko for iltsvind mv.. Fosfor
har især betydning for kystvandområder med ringe vandudskiftning, hvor fosfor ophobes i bundsedimentet og frigives til vandfasen under iltfattige forhold om sommeren. Det kan også medføre algeopblomstringer og dermed yderligere iltmangel ved bunden. For kystvande, er der ikke fastsat et indsatsbehov for fosfor, men det skal alligevel overvejes om en merudledning kan medføre en negativ påvirkning, ved evt. at reducere effekten af kvælstofindsatsen og
dermed indirekte forringe miljøtilstanden. I vandområdeplan 2015-2021, er der defineret et indsatsbehov for kystvandområde Musholm Bugt indre (id 26) på 21 tons/år. Da der forventes en samlet reduktion af udledning af kvælstof, i
forhold til gennemsnittet for 2016-2020, når spildevandet fra Skellebjerg overgår til Dianalund renseanlæg, vurderes
det, at udledningen ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelse i kystvandområde Jammerland Bugt og
Musholm Bugt (id 204) jf. § 8 stk. 3 i indsatsbekendtgørelsen (BEK nr. 449 af 11/04/2019).
5.3
Miljøfarlige forurenende stoffer
Der er ikke tidligere foretaget målinger af miljøfarlige forurenende stoffer i udløbsvandet udover de stoffer der i henhold til den gældende tilladelse skal analyseres for samt total-N, total-P og COD. Sorø Kommune har derfor ingen
konkret viden om koncentrationerne for andre stoffer end disse.
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I Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer for punktkilder20 fremgår det vedr. miljøfarlige forurenende stoffer, at: ”Koncentrationen af hovedparten af de tilstedeværende forurenende stoffer i udledningen fra et velfungerende,
almindeligt belastet, kommunalt renseanlæg med næringsstoffjernelse ikke forventes at hindre opfyldelse af miljøkvalitetskravene for det modtagende vandområde. Som udgangspunkt kan det således på kommunale renseanlæg med
næringsstoffjernelse undlades at fastsætte krav til udledning af disse stoffer”.
Ifølge basisanalysen for vandområdeplanerne for 2021-27 er den kemiske tilstand og den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer i begge vandområder i Bjørnevad Å ukendt, og der er ikke fundet data for miljøfarlige forurenende stoffer i vand, sediment og biota i Bjørnevad Å (Bilag 2).
Der er ukendt kemisk tilstand og ukendt økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer i de fire vandområder i Tude
Å, som ligger nedstrøms Dianalund Renseanlæg.
I Tude Å findes dog to prøvetagningsstationer nedstrøms Dianalund Renseanlæg, hvor der målt miljøfarlige forurenende stoffer: Stationsnr. 56000007, der er beliggende i vandområde nr. o8377 ved Ørslev og stationsnr. 56000177,
der er beliggende i vandområde nr. o8340d ved Stenvadgård. Stationsnr. 56000007 ligger ca. 10 km nedstrøms Dianalund Renseanlæg, og stationsnr. 56000177 ligger ca. 20 km nedstrøms Dianalund Renseanlæg. På stationsnr.
56000177 er der målt koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer i sediment og i vand, men ikke i biota, mens
der på stationsnr 56000007 er målt koncentrationer af ni metaller i vand.
På Stationsnr. 56000007 er der fundet en overskridelse af det generelle miljøkvalitetskriterie for det nationalt specifikke
stof barium, mens der for Stationsnr. 56000177 er fundet overskridelser af det generelle miljøkvalitetskriterie for de nationalt specifikke stoffer barium og zink. Der er ikke fundet overskridelser af miljøkvalitetskravene for sediment (bilag
2).
Indholdet af zink i kommunalt spildevand stammer primært fra korrosion af zinkgalvaniserede overflader og zinkplader udendørs, som fx tagrender, inddækninger, skilte, dele af biler og mange andre steder, hvor materialer er gjort
vejrbestandige. Koncentrationen af zink i Tude Å kan dermed sandsynligvis for en stor dels vedkommende skyldes påvirkninger fra spildevand. At det generelle miljøkvalitetskrav er overskredet for Stationsnr. 56000177 og ikke i Stationsnr. 56000177 skyldes med stor sandsynlighed, at denne målestation ligger ca. 2,5 km nedstrøms for udløbet fra
Slagelse Renseanlæg, mens Stationsnr. 56000007 ligger opstrøms Slagelse Renseanlæg.
Barium stammer sandsynligvis fra grundvand, og vil derfor blive udledt fra både Slagelse og Dianalund Renseanlæg,
som følge af uvedkommende vand fra indsivning, men også for en stor dels vedkommende fra grundvand som naturligt strømmer til vandløbet.
I vandområde nr. 204, Jammerland Bugt og Musholm Bugt er den kemiske tilstand ikke-god på baggrund af en overskridelse af miljøkvalitetskravet for nonylphenoler (NP) i sedimentet. NP er nedbrydningsprodukter af nonylphenolethoxylater (NPE), som er en gruppe af overfladeaktive stoffer, som anvendes i mange forskellige sammenhænge og fx
findes i tekstiler, kosmetik, maling og rengøringsmidler. NPE ender i spildevand, hvor de nedbrydes til NP, og forventes dermed også at udledes med regnbetingede udløb af regnopblandet spildevand. Ifølge Miljøstyrelsens nøgletalsrapport21 kan der forventes en fjernelsesgrad for NP på 86% på et MBNDK-renseanlæg, mod kun 42% på et anlæg
med mekanisk rensning. Når det mekanisk rensede spildevand fra Skellebjerg ledes til Dianalund Renseanlæg og rensningen dermed forbedres, samt overløb fra Skellebjerg elimineres, vurderes det, at den fremtidige udledning fra Dianalund Renseanlæg vil være uden betydning for koncentrationen af NP i vand, sediment og biota i vandområdet.

20
21

Naturstyrelsen (2012). Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer, Vandplaner 2010 – 2015.
Miljøstyrelsen (2021). Nøgletal for miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand fra renseanlæg, marts 2021.

17

På baggrund af ovenstående vurderer Sorø Kommune, at indholdet af miljøfarlige forurenende stoffer i udledningen
fra Dianalund Renseanlæg ikke vil have betydning for den kemiske tilstand og kvalitetselementet nationalt specifikke
stoffer, og dermed ikke vil forringe tilstanden i vandområderne eller forhindre målopfyldelse i vandområderne
nedstrøms Dianalund Renseanlæg.
5.4

Natura 2000, §3-områder og bilag IV-arter

5.4.1
Natura 2000
Da det nærmeste Natura 2000 der er i kontakt med recipienten ligger ca. 6 km vest for udløbet af Tude Å samt at der
ikke vil være miljøfarlige forurenende stoffer i udledningen der kan påvirke tilstanden og der samtidig forventes en reduktion af kvælstof fra renseanlægget i Dianalund (Tabel 5.2), vil udledningen ikke medføre en væsentlig påvirkning af
Natura 2000.
5.4.2
§3-områder
I den del af vandløbene, hvor der sker ændringer af hydrologien, er der 2 §3 beskyttede søer, foruden vandløbene
selv. Ændringerne forventes ikke have en indflydelse på tilstanden i søerne da det drejer sig om meget små ændringer
i vandføringen.
5.4.3
Bilag IV-arter
Der er ikke fundet bilag IV-arter i de recipienter, der ligger nedstrøms Dianalund Renseanlæg.
5.5
Udlederkrav
Sorø Spildevand A/S har i ansøgningen foreslået, at udlederkravene for Dianalund Renseanlæg forbliver de samme
som i den gældende udledningstilladelse, således at det udelukkende er kapaciteten der forøges. Da anlægget med
udvidelsen af kapaciteten til 6.000 kommer op over 5.000 PE skal der i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 21
stk. 3, udover BI5, også stilles udlederkrav til total-N, Total-P og COD.
5.5.1
Flow
Af udløbsanalyserne for 2016-2020 kan det ses, at flow’et kun ved en enkelt måling har været over 140 m3/t, og
selvom spildevandsmængden forøges, vurderer Sorø Kommune, at kravet kan fastholdes.
5.5.2
Organisk stof
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen må renseanlæg med en godkendt kapacitet på 5.000-15.000 PE udlede renset spildevand med en maksimal koncentration af COD og BI5 på hhv. 75 mg/l og 15 mg/l.
Af udløbsanalyserne for 2016-2020 kan det ses, at koncentrationerne af COD og BI5 i alle 5 kontrolperioder har været
under Spildevandsbekendtgørelsens krav, og for BI5 også under det gældende krav i udledningstilladelsen på 10 mg/l.
Selvom spildevandsmængden forøges, vurderer Sorø Kommune, at kravet for BI5 på 10 mg/l kan fastholdes. For COD
fastsættes et udlederkrav på 50 mg/l, da det på baggrund af udløbsanalyserne vurderes, at kunne overholdes på
trods af den forøgede mængde spildevand.
5.5.3
Kvælstof
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen må renseanlæg med en godkendt kapacitet på 5.000-15.000 PE udlede renset spildevand med en maksimal koncentration af total-N på 8 mg/l.
Udløbsanalyserne for 2016-2020 viser, at koncentrationerne af total-N i flere tilfælde har været over 8 mg/l, men Sorø
Kommune vurderer, at det bør være muligt at overholde kravet ved optimering af processerne på renseanlægget.
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Sorø Kommune fastholder kravet til NH3-NH4-N på hhv. ≤ 2 mg/l i perioden 1/4-31/10 og ≤ 3 mg/l i perioden 1/1131/3, da vandlevende organismer kan tage skade af høje niveauer af disse stoffer.
5.5.4
Fosfor
I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen må renseanlæg med en godkendt kapacitet på 5.000-15.000 PE udlede renset spildevand med en maksimal koncentration af total-P på 1,5 mg/l.
Udløbsanalyserne for 2016-2020 viser, at koncentrationerne af total-P i alle 5 kontrolperioder har været under Spildevandsbekendtgørelsens krav, og understøttet af dette og de estimerede mængder i Tabel 5.2 fastsætter Sorø Kommune derfor et udlederkrav for total-P på 1 mg/l.
5.5.5
Suspenderet stof
Af udløbsanalyserne for 2016-2020 kan det ses, at koncentrationerne af suspenderet stof ikke ved nogen måling har
været over det gældende udlederkrav på 30 mg/l, og selvom spildevandsmængden forøges, vurderer Sorø Kommune, at kravet kan fastholdes.
5.5.6
Iltmætning og pH
Udløbsanalyserne for 2016-2020 viser, at kravene til iltmætning og pH har været overholdt, og selvom spildevandsmængden forøges, vurderer Sorø Kommune, at kravene på hhv. minimum 60 % og 6,5-8,5 pH kan fastholdes.
5.6
Samlet vurdering
Det er kommunens vurdering, at forøgelsen af kapaciteten for Dianalund Renseanlæg og sammenlægningen med
Skellebjerg Renseanlæg, med de stillede vilkår samlet set medfører en forbedring af den hydrauliske og stofmæssige
belastning af målsatte vandområder, nedstrøms Dianalund Renseanlæg. Det skyldes, at Skellebjerg Renseanlæg, der
renser dårligere end Dianalund Renseanlæg, nedlægges og spildevandet afskæres til Dianalund Renseanlæg.
Det vurderes desuden, at påvirkningen fra den reducerede vandføring i Bolbjerg Rende og Skelbæk, som følge af, at
spildevandsudledningen fra Skellebjerg Renseanlæg fjernes, vil blive opvejet af forbedrede vandkemiske forhold, idet
både BI5 og næringsstofmængderne vil falde, når der ikke længere udledes renset spildevand fra renseanlægget.
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6

Bilag

Bilag 1 - U-skema for Dianalund Renseanlæg

Anlæg
Dianalund

Adresse
Ventemøllevej 21
4293 Dianalund

Ejerforhold

Kommune

Sorø Spildevand A/S

Sorø

Miljømål

Koordinater for udledningspunkt ”N”
(UTM)

God økologisk tilstand

X: 656.918

God Kemisk tilstand

Y: 6.156.076

Udledningssted
Hovedvandopland

Vandområde

DK 2.5 Smålandsfarvandet

O9855_b Bjørnevad Å

Udledningstilladelse
Anlægstype

Godkendt kapacitet

Tilladelsen gælder fra

MBNDK

6.000 PE

18. Maj 2022

Godkendte oplande iht. Gældende Spildevandsplan
Separatkloakeret
H2.4, H2.3, H2.2, H2.1, N1.1, K1, I1, G2.2, G2.2, E1.8, G3.1, G1, E1.4, F1, D1, E1.3, B1, C1, R4, R3, J1, M1, P1, Q1, Q2, Q3, Q4, L1, Q5,
R5, R2, S1, T1, Doktorhaven, HIS, FIS, E1.5, U, E1.7, N2.1, O1, Q5.1, I1._D, L2, O2, N1.2, S2.1, S2.2, S2.3, S2.4, T2, A1Ske, B1.2Ske
Spildevandskloakeret – regnvand nedsives på egen grund
H2.6, N2, H2.5, E1.2, E2, H2.7, T2.1, N2.2, B2Ske, A5Ske, A2Ske, A3.1Ske, A3.2Ske, A3.3Ske, A3.4Ske, A6Ske, B1.3

Kravværdier
Parameter
Timevandmængde, tørvejr

Udlederkrav

Kontroltype

Bemærkninger

Max 140 m3/t

Transport

BI5

≤ 10 mg/l

Tilstand

COD

≤ 50 mg/l

Transport

Total-N

≤ 8 mg/l

Transport

NH3-NH4-N

≤ 2 mg/l

Tilstand

Gældende 1/4-31/10

≤ 3 mg/l

Tilstand

Gældende 1/11-31/3

≤ 1 mg/l

Transport

≤ 30 mg/l

Transport

6,5-8,5

Tilstand

Vejledende

Minimum 60 %

Tilstand

Vejledende

Total-P
Suspenderet stof
pH
Iltmætning
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Bilag 2 – Recipientbeskrivelse

Se særskilt dokument ”Recipientvurdering for Bjørnevad Å og Tude Å”.
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