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At være mønsterforbrugere, leve i en smuk natur med albuerum og tage 

hensyn til sine efterkommere.... Ja, det har betydning for spildevandsafgiften 

i Syddjurs. 
 

Spildevandsafgiften i Syddjurs er høj, men den er resultat af både forbrugeromtanke, geografiske 

forhold og hensynet til eftertiden. 

 

Styring af prisen. 

Helt banalt har Syddjurs Spildevand A/S en række indtægter, som skal dække de udgifter, der er 

forbundet med at drive Spildevandsselskabet. 

I Danmark er det besluttet, at Konkurrencestyrelsen, herunder Forsyningssekretariatet, hvert år 

meddeler de enkelte spildevandsselskaber, hvor stor en del af selskabets omkostninger, der må 

indregnes i spildevandsafgiften. Der er således en central overvågning og styring af priserne, som skal 

sikre, både at forbrugerne ikke betaler for meget, men også, at der er de nødvendige midler til at 

drive spildevandsselskabet på forsvarlig måde. 

Hos Syddjurs Spildevand ligger vi i budgettet under den grænse for, hvor mange omkostninger vi kan 

lade dække af forbrugerprisen. 

 

Mønsterforbrugere betyder lav indtægt. 

Forbrugerne hos Syddjurs Spildevand er mønsterforbrugere. Vi har taget budskabet om at passe på 

vandressourcerne til os. Resultatet er, at vi har det laveste vandforbrug, når vi sammenligner os med 

de selskaber, der ligger omkring os. Positivt for miljøet, men samtidig betyder det et mindre 

indtægtsgrundlag for Syddjurs Spildevand. Store erhvervskunder med stort vandforbrug, som kunne 

bidrage til højere indtægt, findes ikke i forsyningsområdet. At kundeunderlaget og dets 

sammensætning har stor betydning for spildevandstaksten bliver tydelig, hvis vi sammenligner os 

med Randers Spildevand. Havde vi i Syddjurs det indtægtsgrundlag, som Randers har, kunne vi 

nedsætte taksten med 10 kr/m3. 

 

Man kunne så fristes til at sige, at når der ikke er så store indtægter, så må man sætte tæring efter 

næring. Det gør vi også, på alle de måder vi kan, men der er en række udgifter, som er uafhængige af, 

hvor mange forbrugere, Syddjurs Spildevand har.  

 

Hvad er det, forbrugerne får for pengene? 

 

At leve med en smuk natur og have albuerum betyder større omkostninger. 

Syddjurs Spildevand henter spildevand fra et stort opland set i forhold til antallet af forbrugere. 

Derfor har vi et stort ledningsnet, mange pumpestationer og rensningsanlæg, der skal vedligeholdes. 

Samtidig renser vi i dag den dobbelt mængde vand af, hvad vi får betaling for. Det skyldes, at vi 

endnu ikke er nået i mål med at adskille regn- og spildevand. Et projekt der har stort fokus, da det 

giver store besparelser. 

Geografien spiller med andre ord en stor rolle for omkostningerne, som bliver forholdsvise store pr. 

forbruger i forhold til f.eks. et selskab med mange forbrugere i et tæt befolket byområde. 

 

Den smukke natur og de miljøfølsomme områder, vi har i Syddjurs, betyder også en større 

omkostning for os i forhold til f.eks Norddjurs. 



 

 

 

Side 2 af 2 

I vandplanerne er Syddjurs udpeget til at tage vare på 10 vandplanprojekter, som skal opfylde de 

miljøkrav, der er stillet af staten og kommunen. Til sammenligning er Norddjurs ikke udpeget. 

 

 At tage hensyn til eftertiden betyder større omkostninger. 

Hvert år investeres der i forbedringer af ledningsnettet. Spildevandsledningerne er vurderet til en 

levetid på 75 år. 

For at få en glidende udskiftning af nettet, og dermed ikke store hop i forbrugerprisen, foretages der 

hvert år udskiftning af ledningerne. Det gør vi for ikke at komme i den situation, som er set andre 

steder i landet, hvor der ikke har været løbende renoveringer. Pludselig står man med et utæt 

ledningsnet med mange følgegener og ikke mindst en stor økonomisk omkostning til helt nyt net. En 

udgift, som forbrugerne kommer til at betale.  

Har vi ikke den løbende nødvendige renovering, vil det blive eftertiden, der kommer til at betale for 

vores manglende omtanke i Syddjurs. 

Udover renoveringer af både ledningsnet, pumpestationer og rensningsanlæg, foretages der hvert år 

nyinvesteringer. Det er bl.a til byggemodninger, hvor investeringsbehovet er ca. 10 mio kr pr. år. 

 

Alle disse udgifter er helt eller delvis uafhængige af antallet af forbrugere. 

 

Så ja. Spildevandsafgiften er høj i Syddjurs. Vi har et relativt lille indtægtsgrundlag, som skal 

finansiere en drift, hvor de geografiske betingelser betyder højere omkostninger, det samme betyder 

de miljømæssige krav, og dertil kommer den store udbredning af ledningsnettet, som løbende skal 

renoveres for ikke at efterlade en regning til vore efterkommere. 


