
8 gode råd hvis 
du har fået påbud
Hvis du også har fået kommunalt påbud om rensning 
af din ejendoms spildevand, står du overfor en stor 
beslutning, når du skal vælge nyt renseanlæg. Der findes 
mange anlæg på markedet, og ligegyldigt hvilket anlæg 
du vælger, er et nyt anlæg en stor økonomisk udskrivning. 
 

Denne guide giver dig et overblik, så du er i stand til at træffe det 
rigtige valg afhængigt af din husstands størrelse og pengepung.



Når du kender din renseklasse, er det lettere at vælge det rigtige renseanlæg. 
F.eks. er det ikke alle anlæg på markedet, der er godkendt til SOP renseklassen. 
Senere i denne guide finder du et overblik over, hvilke typer anlæg der er godkendt 
til din ejendoms renseklasse. 

#1: Tjek din renseklasse
I dit påbud fra kommunen fremgår din ejendoms renseklasse. 
Den er vigtig at have styr på, da de forskellige anlæg på 
markedet ikke lever op til samtlige 4 renseklasser.
 

Din kommune har givet påbud på 4 forskellige klasser

O 
OP 
SO 
SOP

der skal kun renses for organisk materiale 
der skal renses for organisk materiale og fosfor
der skal renses for kvælstof og organisk materiale
der skal renses for kvælstof, fosfor og organisk materiale



Din husstands vandforbrug har også 
betydning for, hvordan ejendommens 
nye rensningsanlæg skal dimen-
sioneres. En gennemsnitlig familie 
bruger 120 m3 vand om året, og et 
forbrug på 120 m3 er samtidig laveste 
fællesnævner for størrelsen af samt-
lige nye anlæg. Det betyder, at alle 
kommuner kræver et anlæg, som min-

imum har en kapacitet svarende til et 
årligt forbrug for en gennemsnitlig 
familie (120 m3 vand). Du kan tjek-
ke din ejendoms årlige vandforbrug 
hos dit lokale forsyningsselskab. For-
bruget er godt at kende, fordi ejen-
dommens nye anlæg skal passe til 
husstandens forbrug og udledning.

#2: Få styr på din 
husstands vandforbrug



Du skal have styr på to ting for at kunne træffe  
et økonomisk sundt valg.

Udgifter til anskaffelse varierer fra anlæg til anlæg. Selvom der er stor forskel på 
anskaffelsespriser mellem to forskellige typer anlæg, kan det billigste at anskaffe let 
blive det dyreste i længden. På nogle anlæg overstiger driftsomkostningerne ovenikøbet 
etableringsomkostningerne.

Anskaffelsesomkostninger, som består af

Driftsudgifter

• Anlæggets anskaffelsespris
• Leveringsomkostninger 
• Installationsomkostninger (kloakmester)

#3: Skån din pengepung



Anlæg 1. Minirensningsanlæg
Plastic, gnst. husstand (5PE), renseklasse SOP. Alle priser incl. moms*.

Årlige driftsomkostninger, minirensningsanlæg. Alle priser incl. moms.

Leveringsomkostninger

Lovpligtig serviceaftale

Anskaffelsespris

Lovpligtig tømning af bundfældningstank

Driftsomkostninger pr. år

2.000 kr.

1.590 kr.

102.000 kr.

1.000 kr.

4.505 kr.

Anskaffelsespris

Strøm

80.000 kr.

800 kr.

Installationsomkostninger

Kemisk fældning af fosfor

Afledningsafgift, variabel (2 kr. pr. m3**)

Samlede driftsomkostninger i 20 år

Samlede udgifter i 20 år, minirens

20.000 kr.

875 kr.

240 kr.

90.100 kr.

192.100 kr.

Et anlæg har typisk en garantiperiode på 20 år 
Her kan du se, hvor meget to forskellige anlæg koster over en 20-årige periode



Som det ses af disse to priseksempler, er et minirensningsanlæg 63.100 kroner dyrere over 
en periode på 20 år selvom det er billigere i anskaffelse. Vi anbefaler, at du udregner den 
samlede pris på anlægget inden du investerer i et nyt renseanlæg.

*Priser kan variere afhængigt af producent, kvalitet mv. I eksemplerne er ikke medtaget udgifter til vedligeholdelse af 
pumpe og andre sliddele. Stort set alle udbydere af anlæg tilbyder vedligeholdelsesaftaler – såkaldte all-inclusive aftaler, 
som også omfatter sliddele. En sådan koster typisk 1.000 – 1.500 kroner årligt.  

**Varierer fra kommune til kommune

Årlige driftsomkostninger, pilerensningsanlæg. Alle priser incl. moms.

Anskaffelsespris

Lovpligtig serviceaftale

Lovpligtig tømning af bundfældningstank

Driftsomkostninger pr. år

125.000 kr.

Ikke lovpligtigt på pilerensningsanlæg

Anlæg har ikke bundfældningstank

200 kr.

Installationsomkostninger

Strøm

40.000 kr.

200 kr.

Fældning af fosfor

Afledningsafgift, variabel (2 kr. pr. m3**)

Samlede driftsomkostninger i 20 år

Samlede udgifter i 20 år, pileanlæg

Ikke nødvendigt da anlæg 
er 100% udledningsfrit

Ingen udgifter da anlæg 
er 100% udledningsfrit

4.000 kr.

129.000 kr.

Anlæg 2. 2. generations pilerensningsanlæg
Gnst. husstand (5PE), renseklasse SOP. Alle priser incl. moms*.

Leveringsomkostninger 5.000 kr.

Anskaffelsespris 80.000 kr.



Danske husstande udleder i gennemsnit 25 kg 
mikroplast om året. Derudover er der patogener, 
medicinrester og tungmetaller i vores spildevand. 
Det er alt sammen stoffer, som forurener naturen, 
hvis de spredes som slam på marker eller på anden 
måde siver ned i grundvandet.  

De spildevandsløsninger som findes på marke-
det, er generelt rigtig gode, men der er samtidig 
stor forskel på, hvor miljøvenlige de er. Derfor skal 
du tjekke tabellen sidst i denne guide, hvis du vil 
skåne miljøet og have et miljøvenligt rensningsan-
læg.

#4: Skån miljøet



Sørg for at få garanti på dit nye rensningsanlæg. 
Du skal ikke acceptere en garanti på mindre end 
20 år. Hvis du snakker med en leverandør, som 
ikke vil give 20 års garanti, bør du finde en an-
den. 20 års garanti er branchestandart indenfor 
spildevandsrensning.

#5: Få garanti



Nogle leverandører har en stor interesse i at an-
befale dig et renseanlæg, hvor en service aftale er 
lovpligtig, fordi det sikrer leverandøren en indkomst 
i de næste mange år. Derudover skal et nyt rense-
anlæg passe til husstandens størrelse, livsførelse 
og meget andet. Så man skal kigge sig godt for, 
når man vælger leverandør.

#6: Find vej i junglen 
ved at stille de rigtige 
spørgsmål til din 
leverandør



1. Er der en lovpligtig service aftale på den tilbudte løsning? 
 

2. Hvad er afledningsudgiften for den tilbudte løsning – både faste og variable  
(betales efter forbrug) afgifter? 

3. Har den tilbudte løsning en bundfældningstank og i givet fald hvor ofte  
og hvad koster det at få den tømt? 

4. Har den tilbudte løsning anden vedligeholdelse? F.eks. skift af pumpe,  
tilføjelse af kemikalier, rensning af slanger mm. 

5. Kan løsningen opgraderes til højere renseklasse, og hvad koster dette? 

6. Fjerner løsningen medicinrester, tungmetaller, mikroplast osv? 

7. Er løsningen følsom overfor rengøringsmidler eller andet man  
normalt hælder i kloakken?  

8. Påvirkes rensningsevnen ved variation i brug, f.eks. hvis man har  
mange gæster eller tager væk på ferie? 

Vi har her opstillet nogle spørgsmål, som 
du skal kræve klart svar på, når du vælger 

leverandør. 



Ved det seneste folketingsvalg var klima og miljø i fok-
us. Nogle mener ovenikøbet at klimadebatten afgjorde 
valget. Klimadebat og grøn omstilling er helt sikkert 
kommet for at blive. Regningen for den grønne omstill-
ing af vores samfund bliver stor. Og den skal betales. 
Som med så meget andet, vil en del af regningen blive 
pålagt os borgere i form af stigende skatter og afgift-
er. Det er vores klare forventning at afgifter på netop 
spildevandsområdet vil stige fremadrettet som en kon-
sekvens af den grønne omstilling og fokus på klima. 

Derfor er vores råd også, at du vælger en så miljørigtig 
løsning som overhovedet muligt. Jo mere skånsomt for 
miljøet du renser dit spildevand, des færre afgifter og 
krav vil du fremover blive pålagt. Hvis du læser videre 
i denne guide, kan du se, hvilke typer anlæg, der er de 
mest klimavenlige og dermed mest fremtidssikre.

#7: Vælg en 
fremtidssikker løsning



Nedenfor har vi samlet en oversigt over de anlæg, 
som er på markedet.

#8: Sæt dig ind i de 
forskellige anlæg på 
markedet

Bundfældningstank 
Alle andre løsninger end et 2. generations pilerensningsanlæg benytter sig af en bund-
fældningstank. Bundfældningstanken tilbageholder fedt, papir og andre affaldsstoffer fra 
spildevandet, inden det bliver ledt videre til renseanlægget. 

Tanken renser kun spildevandet for 30% af det organiske stof samt en lille smule fos-
for og kvælstof. Det er derfor nødvendigt at supplere tanken med et af nedenstående 
renseanlæg, da bundfældningstanken i sig selv ellers ikke er lovlig. Det er lovpligtigt at 
bundfældningstanken tømmes mindst en gang om året. 

 
Nedsivningsanlæg
Et nedsivningsanlæg er en god løsning, hvis forholdene og afstandskravene tillader det. 
En kloakmester skal udføre jordbundsundersøgelser og pejle afstanden til grundvandet. 

Anlægget kræver meget lidt vedligeholdelse. Det overholder alle rensekrav, og er ikke 
særligt synligt i terrænet. Du skal være meget opmærksom på, at nedsivningsanlæg er 
blevet forbudt i dele af Sverige og Tyskland. Derfor kan et nedsivningsanlæg være en 
gambling, fordi der er risiko for at det tyske og svenske forbud også kan blive implemen-
teret i resten af EU i overskuelig fremtid.



Sandfilteranlæg 
En god og stabil løsning, hvis du skal rense for organisk stof (renseklasse O). 
Et sandfilteranlæg kan dog ikke fjerne fosfor.

 
Beplantet filteranlæg
Anlægget er meget synligt, men kræver ikke meget plads. Et beplantet filteranlæg 
er en god og stabil løsning, hvis du skal rense for organisk stof (O). Et beplantet 
filteranlæg kan ikke fjerne fosfor.

1. generations pileanlæg
Et 1. generations pileanlæg er stabilt i drift. Hvert år skal 1/3 af pilen fældes 
og fjernes fra anlægget. Anlægget kræver meget lys, luft og plads.

Minirensningsanlæg 
Anlægget giver dig relativt store udgifter til drift og el. Det kræver til gengæld ikke 
meget plads, og er ikke særligt synligt. Det er lovpligtigt at have en serviceaftale på 
minirensningsanlæg. 

Bemærk at minirensningsanlæg kræver tilførelse af kemikalier, hvis det skal rense for fosfor. 



Markedets grønneste og eneste 100% udledningsfri løsning uden bundfældningstank 
er et 2. generations pileanlæg. 

Anlægget er et lukket system, og derfor 100% udledningsfrit. Vand og næring optages 
af piletræerne. Anlægget er klart markedets billigste i drift, fordi man slipper for udgifter 
til tømning og kommunale og statslige afgifter til vandafledning.  

Anlægget er markedets mest miljøvenligt alternativ, da det som sagt er 100% 
udledningsfrit. Anlægget er dog en smule pladskrævende – det fylder 80 m2 til en 
gennemsnitlig familie.

*der skal tilføres kemi for at rense for fosfor
**udskiftning af sand

Opfylder disse  
renseklasser

Nedsivningsanlæg

O Tømning

ja ja ja ja janej ?ja ja

ja ja ja ja janej ja**nej* nej*

nej* nej*

nej* nej*

ja ja ja ja janej nej

ja ja ja ja janej nejja ja

ja ja ja ja jaja ?

ja ja nej nej nejnej nejja ja

SO AfledningsafgiftOP Lovpligtig service Andre?SOP

Sandfilteranlæg

Beplantet filteranlæg

1. generations filteranlæg

2. generations filteranlæg

Minirensningsanlæg

Driftsudgifter Udleder forurening 
til naturen



Vi håber, at du kan bruge disse 
8 råd til at vælge den helt rigtige 

løsning for din husstand. 
 
 

På www.salixgreentech.dk kan du finde meget mere information 
om 2. generations pileanlæg.  

 
På vores hjemmeside kan du også bede om at blive kontaktet, hvis du helt uforpligtende 

vil vide, om et 2. generations pileanlæg er en mulighed for din ejendom.

www.salixgreentech.dk 
@salixgreentech


