
FAKTA OM FORNÆS RENSEANLÆG
Anlægspris: 90 mio. kroner
Anlagt til 60.000 PE
Modtager i 2015 4 mio. m3 spildevand,
svarende til knap 45.000 PE
Renser for fosfor, nitrat og organisk materiale
Drives i dag af spildevandsselskabet
AquaDjurs A/S, der er ejet af Norddjurs Kommune
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1945-1990: Der blev kæmpet i mange år
for rensning af spildevandet, inden Fornæs
Renseanlæg blev indviet i 1990

Fornæs Renseanlæg blev indviet i september 1990. Det var
et af de bedste biologiske renseanlæg i Danmark og det
første kystnære. At nå dertil havde kostet mange sværdslag
– både i byrådssalen og blandt borgerne.
Allerede i 1945 var et biologisk renseanlæg første gang på
dagsordenen. Byrådet vedtog at etablere et renseanlæg, der
skulle bygges i forbindelse med kloakeringen af den østlige
del af Grenaa. Årsagen var ”spildevandets særlige karakter”.
Hele projektet ville koste 400.000 kroner.

Renseanlægget syltes
I 1949 gav Staten første gang tilsagn om støtte, og byrådet
besluttede at gå videre med et såkaldt forrensningsanlæg
– dvs. at det biologiske filter indtil videre blev udsat. I de
følgende 20 år voksede byens indbyggertal markant i takt
med, at der kom mere industri og flere arbejdspladser.
Mængden af spildevand øgede tilsvarende, og projektet med
renseanlægget blev dyrere og dyrere – og udsat gang på
gang.

Medierne skriver om svineriet
Spildevand fra dampvæveri, papfabrik og slagteri løb
derfor ud i åen. Den landsdækkende presse begyndte at
interessere sig for Grenaa, og blandt andet hang BT byen
ud for at bruge åen som kloak. ”Det er noget svineri,” skrev
avisen.
I 1970’erne begyndte industrien at etablere deres egne
mekaniske renseanlæg. I 1973 anlagde De Danske
Spritfabrikker og Grindstedværket spildevandsledninger til
farvandet ud for Fornæs. I 1977 blev spildevandet fra byens
øvrige industrier ligeledes ført til havet, men indtil 1979
blev spildevandet fra byens borgere ledt direkte i Grenåen.
Private septiktanke ”rensede” dog det ”tykke” fra.

Mekanisk rensning en realitet
I 1979 blev det mekaniske renseanlæg i Bredstrup taget i
brug. Det sorterede sand, fedt, slam, bleer og lignende fra.
Masser af organisk materiale, fosfor og nitrat blev ledt videre
ud i havet.
Århus Amt vurderede i en såkaldt recipientkvalitetsplan,

at havmiljøet ved Fornæs kunne tåle fire gange så meget
spildevand, som der rent faktisk blev udledt. Regionplanen
udpegede derfor Grenaa som værtsby for særligt
forurenende industri.

Det provokerede en række borgere, der stiftede Grenå
Miljøforening. Foreningen lavede oplysningsarbejde,
samlede underskrifter ind, klagede til Miljøministeriet
og kæmpede i det hele taget hårdt for at få et biologisk
renseanlæg. Foreningen blev den største lokalforening i
landet.

Iltsvind sætter ny dagsorden
På landsplan skete der imidlertid noget. Sager om iltsvind og
fiskedød kom i medierne – selv det vandrige Kattegat kunne
fremvise døde hummere for åben tv-skærm i 1986. Amtet
havde løbende lavet målinger af havmiljøet i et område på
100 km2 omkring Fornæs-udledningen, og det viste sig, at et
større område var påvirket negativt på trods af, at området er
et af de mest åbne og strømfyldte farvande i Danmark.
En arbejdsgruppe under Århus Amt, Grenaa Kommune og
Miljøstyrelsen kom derfor i 1986 med en klar anbefaling:
Alt spildevand bør renses biologisk inden udledning til
havmiljøet. Denne anbefaling blev taget alvorligt, og i 1987
vedtog Folketinget Vandmiljøplanen.

S til kamp for renseanlægget
På dette tidspunkt havde Socialdemokratiet i Grenaa erobret
formandsposten i Plan- og miljøudvalget fra Venstre. Partiet
var gået til valg på at få ryddet op i miljøsagen – og få bygget
et biologisk renseanlæg. Formanden, der senere bliver
borgmester, hed Gert Schou.

”Grenaa led under et meget dårligt omdømme. Vi var nødt
til at gøre noget, men det var en politisk kamp. Det eneste,
vi kunne blive enige om, var placeringen på Langager,”
fortæller Gert Schou.
Han er selv uddannet maskinmester, og det var han glad for.
Det betød, at han kunne forstå ingeniørernes beregninger og
finde balancen mellem miljøforeningens visionære krav og
industriens og de borgerlige politikeres forbehold.

Renseanlæg for 90 mio. kr.
”Vi landede på en 80 pct. løsning. Skulle vi have bygget
et anlæg, hvor vi var 100 pct. sikre på at overholde
grænseværdierne, og som ville passe til de arealer, der var
udlagt til industri, ville det have kostet det dobbelte. Vi endte
med et forrygende anlæg, som levede helt op til kravene –
og det viste sig at være rigeligt stort,” fortæller Gert Schou.
Fornæs Renseanlæg blev vedtaget med et snævert flertal og
kom til at koste 90 mio. kroner.

”Jeg er glad for i dag at kunne se de 25 år tilbage. Vi fik et
kvalitetsanlæg, som har løftet en stor opgave.”

1990-2015: Fornæs Renseanlæg blev bygget med
en vision om mere industri i Grenaa, men det gik
den modsatte vej. I dag er kapaciteten i stedet
udnyttet på anden vis til fordel for både økonomien
og miljøet

Fornæs Renseanlæg blev bygget stort. Det blev bygget til
såkaldt 60.000 person-ekvivalenter (PE) med mulighed for
yderligere udvidelse til 80.000 PE.
”Vi regnede jo med, at der skulle komme nye
industrivirksomheder til byen,” forklarer Gert Schou, der var
formand for Plan- og miljøudvalget i Grenaa Kommune, da
renseanlægget blev vedtaget og bygget.
I stedet lukkede flere virksomheder – blandt andet Grenaa
Mælkecentral og Grenaa Dampvæveri, der havde leveret
store mængder spildevand til Fornæs.

Udvider området
Kapaciteten gik dog ikke til spilde. I 2000 lavede Grenaa
Kommune en aftale med Midtdjurs, Ebeltoft og Nørre Djurs
Kommuner om at rense dele af deres spildevand på Fornæs
Renseanlæg.
Samtidig blev otte mindre rensningsanlæg nedlagt i løbet
af 2002-2003. De små rensede ikke vandet så godt som
Fornæs, så det gav et stort løft til miljøet i de tilstødende
vandløb.
En strategi om at få mere industri blev dermed til en strategi
om at få renere vandløb – hjulpet godt på vej af kravene i
diverse vandmiljøplaner.

Spildevandet kommer på aktier
I 2008 blev AquaDjurs etableret som aktieselskab med
ansvar for at rense spildevandet i hele Norddjurs Kommune.
Selskabet er underlagt centrale krav til effektiviseringer, og
det var helt naturligt at fortsætte centraliseringen og udvide
forsyningsområdet endnu engang.
I dag bliver der renset cirka 3,2 mio. kubikmeter spildevand
fra Norddjurs Kommune og 800.000 kubikmeter fra Syddjurs.
Det svarer til knap 45.000 PE.

Desuden er alle kystnære sommerhusområder blevet
kloakeret, og mange boligområder har fået skilt regn- og
spildevand i to separate systemer.

Sideløbende med de tekniske omlægninger er alle
arbejdsprocesser blevet optimeret. Den målrettede
indsats betyder, at selskabet er tre år foran de mål om
effektivisering, som alle forsyningsselskaber er underlagt af
Konkurrencestyrelsen.

Ved at nedlægge en række mindre renseanlæg og føre alt
spildevand til Fornæs Renseanlæg, har man samtidig fået
et endnu renere miljø i vandløb og hav. Effektiviseringerne
kommer også kunderne til gode i form af lavere priser.
”Det har været en virkelig god proces, hvor vi meget effektivt
og i et fint samarbejde med kommunen har sat ind med
centraliseringer og forbedringer der, hvor vi får mest miljø for
pengene.” siger formanden for AquaDjurs bestyrelse Frede
Frandsen.

Det energineutrale renseanlæg
2015-2020: Om ganske få år er Fornæs Rense-
anlæg selvforsynende med energi. Det er i hvert
fald visionen

AquaDjurs er et af landets mest effektive og rentable
spildevandsselskaber. Men det kan blive bedre endnu. En
arbejdsgruppe arbejder ihærdigt på en fremtidsvision om at
gøre Fornæs Renseanlæg energineutralt. Det vil sige, at det
skal være selvforsynende med energi. Det vil være godt –
både for miljøet og for driftsøkonomien.
”Vi vil både minimere energiforbruget og samtidig omdanne
de ressourcer, vi har, til energi og andre biprodukter, der
kan indgå i det biologiske kredsløb,” fortæller direktør Palle
Mikkelsen.

Udnytter spildevandet
AquaDjurs’ ressourcer er først og fremmest den næring, der
er i spildevandet. For at udnytte den optimalt skal mekanisk
og biologisk rensning tænkes sammen.
”Bredstrup Renseanlæg, der i dag er vores mekaniske
renseanlæg, er ved at være slidt ned. Derfor planlægger vi
at lukke det og flytte funktionen ud til Fornæs Renseanlæg,”
siger teknisk chef Ulrik Christensen.
Dermed åbnes en mulighed for samtidig at optimere de
biologiske renseprocesser på Fornæs Renseanlæg.

Fra slam til strøm
Ved at filtrere en del af slammet fra, inden den biologiske
renseproces begynder, kan man øge energiindholdet i
slammet. Det betyder samtidig, at resten af spildevandet
bliver nemmere at rense.
”Det vil ikke kun øge gasproduktionen. Det vil samtidig øge
næringsværdien af slammet, så det til sidst kan anvendes
som gødning på marker,” forklarer Ulrik Christensen.

Kampen for biologisk rensning 25 år med stadigt bedre havmiljø
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Markedsgade kloakeres
I 1897 tager borgerne spaden i egen hånd og
begynder at grave ud til kloak i midtbyen.
Kloakken leder direkte ned til Grenåen.
Foto: Grenaa Egnsarkiv/Axel Jørgensen

Grenaas
første W.C.
Efter store betænke-
ligheder giver byrådet
i Grenaa lov til, at der
etableres et W.C. (Water
Closet) på Grenaa
Dampvæveri.

1945

Biologisk rensning bliver udsat
Grenaa Købstads kommunale Styrelse beslutter i 1945,
at der skal bygges et biologisk prøverensningsanlæg,
men sagen trækker ud i flere årtier. Urenset spildevand
løber ud i åen.
Foto: Grenaa Egnsarkiv

1979

Mekanisk rensning i Grenaa
1. februar 1979 tages første etape af det mekaniske
renseanlæg i Bredstrup ved Grenaa i brug. Endelig
bliver byens toilet- og vaskevand renset og ledt
videre ud i Kattegat i stedet for ud i åen.
Foto: Lone Bolther Rubin

1990

Fornæs Renseanlæg
bliver indviet
7. september 1990 bliver Fornæs
Renseanlæg indviet. Vandet bliver
42 gange renere, end da det kun blev
mekanisk renset.
Foto: Flemming Højer, Grenaa Egnsarkiv

2008

Spildevandet kommer på aktier
Kort tid efter, at kommunerne bliver lagt sammen
i 2007, beslutter staten, at alle landets vand- og
spildevandsselskaber skal drives i selskabsform
AquaDjurs A/S bliver etableret 1. oktober 2008,
og Norddjurs Kommune ejer alle aktierne.

Få flere detaljer og læs
mange flere historiske
nedslag i tidslinjen på
www.aquadjurs.dk
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Formand for AquaDjurs, Frede
Frandsen, er stolt af, at det er
lykkedes at forbedre miljøet og
sætte priserne ned på samme tid.
Foto: Lone Bolther Rubin

AquaDjurs vil udvikle Fornæs Renseanlæg, så det kan blive
selvforsynende med energi. Foto: Lone Bolther Rubin

Da natmændene kom…
1879-1979: Det virker helt naturligt at skylle sin
afføring ud i et toilet. Det lugter kun kortvarigt og er
hurtigt ude af syne. Men det er faktisk kun 35 år siden,
at de sidste natmænd kørte rundt i sommerhusområdet
ved Grenaa Strand og hentede spande af menneskelige
efterladenskaber og kørte på lossepladsen. Det kaldtes
natrenovation.
Poul Steffensen var natmand i 1960’erne. Han kørte med
traktor og en lukket vogn, og to mænd løb fra hus til hus
med en stor spand. Ved hvert hus stod en lille spand, der
blev tømt over i den store. Når den store var fuld, blev den
tømt op i vognen.
”Når vi var færdige, kørte vi enten op på en mark på
Baunehøj eller ud til Fuglsang der, hvor Lyngdalsvej er nu.
Så fyldte vi skidtet i de dybe huller i klitterne,” husker Poul
Steffensen.
Senere blev natrenovationen kørt på lossepladsen, hvor
der nu er golfbane. Det husker tidligere forvaltningschef,
Ole Klinkby.
”Det stank forfærdeligt. Vi prøvede både med parfume og
kalk at fjerne lugten,” fortæller han.
Natrenovationen blev indført i 1879, før der blev bygget
kloakker i Grenaa. Mange beholdt deres tørkloset i gården,
selvom der blev bygget kloakker - og helt frem til 1960’erne
var der helårsbeboelser i Grenaa, der fik tømt lokummet af
natmændene.

Grenåen var byens hovedkloak
1897-1979: Tilbage i 1960’erne og 70’erne var Grenåen
langt fra det rekreative område, som det er i dag. Det var
byens åbne hovedkloak. Åens farve indikerede, hvilke
farvestoffer der blev skyllet ud på Grenaa Dampvæveri.
Afskær fra svineslagteriet sejlede ned ad åen, der var
blandet op med mælkespild fra mejeriet. Alene i Grenaa
var der 31 spildevandsudløb til åen.
I 1977 blev industriens spildevand ledt direkte i Kattegat
via den nye Fornæs-udledning.
Først i 1979 blev kloakledningerne fra toiletterne i byen
afskåret, og spildevandet blev ledt til rensning på det
mekaniske renseanlæg og videre ud i Kattegat.

AquaDjurs åbner dørene
Fornæs Renseanlæg fylder 25 år. Det markerer
vi med en række arrangementer 4. september:

Kl. 7.45-9.15: Morgenmøde for erhvervsfolk
Om at arbejde med klare mål i den daglige ledelse

og opnå store besparelser på driften.
I samarbejde med Djurslands Erhvervsråd. Gratis,

men tilmelding nødvendig.
Ring til AquaDjurs på tlf.: 2469 4200

Kl. 8.30-12.30: Skoleløb
Kommunens 8. klasser løber ”om kap med

deres egen lort” og løser opgaver undervejs.

Kl. 12-14: Åbent Hus for alle
Der arrangeres rundvisninger og bydes på

let forplejning. Fornæs Renseanlæg,
Langagervej 12, 8500 Grenaa.

Badevandet ved Norddjurs’
strande er de seneste 25 år
blevet bedre og bedre. En
af årsagerne er, at der er
kommet styr på håndteringen
af spildevandet. Foto: Bønnerup
Strand, Visit Djursland.

Tidligere borgmester Gert Schou(th) og tidligere
gymnasielærer og medstifter af Grenaa Miljøforening
Bent Rensch var nogle af de kræfter i Grenaa,
der kæmpede i 1980’erne for bedre rensning af
spildevandet i kommunen. Foto: Lone Bolther Rubin

Foto: Grenaa Egnsarkiv.


