Middelfart
Spildevand
² Opsamler og renser spildevandet, så det kan ledes skånsomt
ud i naturen
² Afleder regnvand og er med til
at skabe mere sikkerhed mod
oversvømmelser
Dette gøres med fokus på at
opfylde alle krav på den mest
økonomiske og miljørigtige måde.

Middelfart Spildevand sætter
miljøet højt på dagsordenen i
Middelfart Kommune. Ved at være
et selskab, der skaber synlighed
om de værdier, vi bidrager med,
vil vi være med til at præge
fremtidens grønne generation.

Engang
for længe
siden...
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Foto: Kgl. Bibliotek
Knorregade, Middelfart
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I ældre tid blev
rendestene brugt til
bortledning af spildevand
i byerne. De store og
uudholdelige lugtgener
gav dog anledning til
mange klager og brok.

Men byerne var stadig præget af meget
uhygiejniske forhold, og med en høj dødelighed til følge
begynder man at indse, at spildevandet ikke bare lugter
slemt – det er livsfarligt, hvis det ikke håndteres korrekt.
Faktisk var det så slemt, at mange eksperter siger,
at håndtering af spildevand i dag opfattes som det
medicinske fremskridt, der har reddet flest menneskeliv
i historien.
Foto: Kgl. Bibliotek

I anden halvdel af 1800-tallet begynder man derfor at
håndtere spildevandet ved at transportere det væk i
latrinvogne ført af datidens natmænd.

Dette blev begyndelsen for etableringen af
vandforsyning, toiletter og kloaknet. Og det førte også til,
at der i 1890’erne blev lavet en lov om, at boligerne måtte
have et toilet, hvis der var lagt kloak uden for i gaden.

Middelfart Spildevand er ikke blot med til at sikre en
god og sund levestandard, vi er også med til at udvikle
bysamfundet og med til at opretholde og forbedre et
godt miljø, som de kommende generationer får gavn af.”
Allan Buch, formand

Når pastaen er færdigkogt, hælder du vandet i vasken
og sætter gryden på bordet, men ved du egentlig, hvad
der sker med dit pastavand eller alt det andet vand, der
dagligt ender i dit afløb?
Tag et kig på illustrationen til højre, og bliv klogere på
spildevandets kredsløb fra dit hjem eller din virksomhed til
udledning i vandløb og hav.

Udledning
Der løber årligt ca. 6 mio. kubikmeter
ud fra vores renseanlæg.
Mængderne kommer fra ca. 39.000
personer og en stor del regnvand, som
ledes til vores kloaksystemer.
For at sikre, at vores natur ikke tager
skade, tager vi løbende analyser af det
vand, vi udleder.

Rensning
På rensningsanlæggene gennemgår vandet en
række processer.
Først frasorteres faste materialer som hår, vatpinde og
klude, og derefter fjernes sand og fedt. Herefter ledes
spildevandet til næste proces, hvor der tilføres ilt. Denne
proces sikrer et godt miljø for de bakterier, som nedbryder
naturskadelige stoffer i spildevandet. Slutteligt kan
bakterierne i spildevandet bundfældes som tyktflydende
slam. Det rensede spildevand kan nu udledes i naturen.
Der er megen værdi i vores spildevand. Ud over at slam
indeholder vigtige næringsstoffer, som kan bruges som
gødning i landbruget, kan vi også udvinde biogas fra
spildevandet. Det bruges til produktion af el og varme
og bidrager til at reducere vores CO2-udledning. Det
sand, vi fjerner fra spildevandet, kan ligeledes anvendes i
vejkonstruktioner mm.
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Afløb
Når vi går på toilettet, bruger vaskemaskinen og vasker vores
hænder, løber det brugte vand i kloakken. Men det er ikke kun
vand fra husholdninger og produktion, der løber i kloakken, det
samme gør regnvand fra hustage og vejarealer. Vi har områder,
hvor spildevand og regnvand løber til samme ledning, og hvor
alt ledes til renseanlæggene – dette kalder vi fællessystemer.
I andre områder er spildevand og regnvand adskilt i hver sin
ledning, og her ledes spildevand til renseanlæggene, mens
regnvandet ledes til naturen – dette er såkaldte separatsystemer.

Overløb
Over de senere år har vi set, at
klimaforandringerne indebærer
ekstreme regnskyl, der sætter
vores systemer på prøve.
For at undgå oversvømmelser, må
spildevandet i disse situationer
ledes med regnvandet ud i
naturen gennem et såkaldt
overløb.
Dette vil vi så vidt muligt gerne
undgå for at skåne naturen, og
derfor arbejder vi løbende med
at skabe mere kapacitet i vores
systemer og separere regnvand
og spildevand.

Transport
Når det brugte vand skal føres til vores
renseanlæg, transporteres det gennem
vores mange kilometer af ledninger.
Nogle steder kan vandet ikke løbe
selv, og derfor har vi flere pumper på
kloaknettet, der hjælper med at føre
vandet til vores anlæg.
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Mød Middelfart Spildevand
Om det regner eller sner, er tid til frokost
eller midt om natten, så er vi på vagt.
Middelfart Spildevand A/S er et selvstændigt
aktieselskab, der ejes af Middelfart Kommune.
Vi har 25 dygtige medarbejdere med en bred vifte
af kompetencer, der varetager alt inden for drift,
administrative opgaver, planlægning og fremtidige

projekter, og skulle du have nogle spørgsmål til vores
arbejde, er der altid en medarbejder klar med et svar.

Vores bestyrelse
Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S består af syv
medlemmer, hvoraf Middelfart Byråd udpeger fire,
forbrugerne vælger to, og medarbejderne vælger ét.
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Vi bidrager med ekspertise, teknologier og løsninger til gavn for Middelfart Spildevands kunder.

MASKINUDSTYR TIL RENSNING AF SPILDEVAND

WWW.HSMHOLSTED.DK

www.kruger.dk

Tlf.: 39 69 02 22

Vi henvender os
til både virksomheder,
institutioner, boligforeninger
og private, så alle er
velkomne til at kontakte os.
Vi er altid klar til at
rådgive og tilbyde
vores hjælp.

MEGET MERE END
at grave og spule

Vi forlader
aldrig stedet,
før jobbet er udført
- og kunden
er tilfreds

VI TILBYDER:
• Reparation, nyetablering og renovering af
kloakker
• Udskiftning og etablering af fedtudskillere,
olieudskillere, samletanke og sandfangsbrønde
• Montering af højvandslukkere og
pumpebrønde
• Rådgivning om 5-års-vedligeholdelsesplaner
• TV-inspektion af kloak
• Strømpeforing af kloak udføres af specialister
• Vedligeholdelsesplaner: Til ejerforeninger
og boligselskaber

Højager 22, 5270 Odense N

www.ncjohansen.dk

Tlf.: 66 12 06 07

ncj@ncjohansen.dk
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Klimaet giver
udfordringer
Vi er blevet bedre til at håndtere
spildevandet, men vi står også med andre
udfordringer, som i dag skal løses – selv om
det er godt, er alt ikke perfekt.
Med klimaforandringer får vi mere regn
og hyppigere skybrud, end man kunne
forvente for f.eks. 20 år siden. Dette belaster
vores anlagte systemer, og for at undgå
oversvømmelser i bolig- og industriområder
udledes der til tider overløb af regn og
spildevand til vores natur.
En total omlægning af ledningsanlægget
ville påvirke den enkelte borger med store og
urimelige spildevandsafgifter. Alt kan derfor
ikke løses på én gang – der skal prioriteres
således, at vi får mest miljø for pengene.

Den teknologiske udvikling kan
hjælpe os med at blive bedre til at
prioritere. Med nye begreber som IoT
og machine learning er vandsektoren
på vej mod en digitalisering, hvor data
bliver endnu mere vigtig for at skabe
effektivitet. Denne rejse er vi med på og
finder den nødvendig for at kunne skabe
forbedringer.”
Michael Pilc, direktør
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Få et indblik i nogle
af vores opgaver

Kloakken

Driftskoordinator • René Dixen
Inden spildevandet ender på renseanlæggene,
transporteres det igennem vores pumper og ledninger,
der er i gang døgnet rundt hele året uden pause
– og det stiller høje krav til service, vedligehold og
koordinering af de mange opgaver, som løbende opstår.
Vores anlæg er altid overvåget, og det betyder også, at
der altid er nogen, man som borger kan kontakte, hvis
noget skulle opstå.

RØR | STÅL | MONTAGE | MANPOWER
SPECIALLØSNINGER | PROJEKTLEDELSE
DØGNSERVICE RING: 7510 1111
www.wiggers-klement.dk

Den service, vi yder, er vigtig for vores
borgere. Selvom mange sjældent tænker
over, hvad der sker med deres spildevand, er
vores arbejde en del af deres dagligdag. Når
dagligdagen fungerer, kan man sige, at vi har
tilfredse kunder, og at vi i Middelfart Spildevand
skaber værdi.”

Vi udfører alt inden for transport
Mindevej 28 · 5592 Ejby

Tlf.: 51 25 53 87

www.balslevvognmand.dk
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Renseanlæggene

Laborant og spildevandsspecialist • Julia Rasmussen
Når vi udleder vand til naturen, er der en række krav, det
skal overholde, og derfor har vi en række procedurer der
skal udføres. I laboratoriet foretages løbende analyser
for at sikre, at vandet ikke indeholder skadelige stoffer
eller på anden måde afviger fra normalen. Ligeledes
sørger vores onlinemålere for konstant overvågning af
spildevandet, så vi hurtigt kan gribe ind og håndtere
eventuelle afvigelser, inden det går galt.

Det vand, vi udleder til naturen, skal
overholde en række krav så der ikke sker
miljøskader. Min opgave er at understøtte dette
ved at lave laboratorieprøver, holde øje med vores
processer, og sikre, at alt kører optimalt. Jeg
har en finger på pulsen i forhold til naturen – og
jeg er dermed med til at sikre balancen mellem
samfund og miljø.”

Vi leverer jord-, kloak-, anlægs- og betonarbejder
i egenproduktion i høj kvalitet, afleveret til tiden
og til den rigtige pris.
Vi udfører bygge- og anlægsarbejder i såvel
totalentreprise som i hoved- og fagentreprise.
#Kvalitet #Proaktivitet #TilfredseKunder

Lucernemarken 24 · 5260 Odense S · Telefon: 70 23 20 69 · www.tcanlaeg.dk
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Slamsugning

Slamoperatør • Henning Andersen
Sand, småsten, fedt, klude og andre materialer er noget,
der kan ophobe sig i kloakken og medføre tilstopninger.
En slamsuger gør det muligt at rense de flere hundrede
kilometer lange kloakledninger, der ligger skjult under
de veje og stier, vi alle færdes på. Ved at rense ledninger
sikrer man, at tilstopninger håndteres eller forebygges,
så borgere kan komme af med vandet, og at der ikke
opstår utilsigtede udløb af spildevand i natur og terræn.

Når der er problemer, er det altid et plus
i arbejdet, når man får tingene til at fungere –
det gør både mig og borgerne tilfredse. Og ja…
Desværre ser vi til tider tilstopninger i kloaknettet
og pumper, som stopper og koster en tur med
slamsugeren. Det skyldes ofte, at nogen smider
klude, vatpinde, hår og andre faste materialer,
som hører til skraldespanden, i toilettet. Det er
derfor meget vigtigt, at vi lige tænke os om med
hvad der ender i toilettet.”

SPILDT VAND ER
ALDRIG SPILDT SERVICE
Landsdækkende service af spildevandsanlæg og industrielle anlæg
Med vores erfaring i branchen, kan
vi løse enhver opgave - stor som lille
- akut som vedligeholdsmæssig.

Har du brug
for rådgivning
eller et
uforpligtende
tilbud, så
kontakt os

Fuglsangsalle 16, 6600 Vejen
KKJ
SERVICE
KKJ SERVICE Tlf.: 27 64 04 42 · kkjservice.dk ·

pom industries a/s
Smedeværksted & Laserskæring
Lollandsvej 11 D · 5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 54 61 · info@pom.dk · www.pom.dk
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Projekter

Projektleder • Lotte Mogensen
Større byer og forandret klima udfordrer i disse
år de eksisterende anlæg i både ind- og udland.
Det kræver, at vi hele tiden er omstillingsparate
og løbende udvikler vores systemer, så vi kan
følge med den øgede belastning. På denne måde
kan vi blive ved med at beskytte naturen og sikre
forsyningssikkerheden – og leve op til de opsatte
myndighedskrav.

Mange har de seneste år oplevet og
set, hvordan kraftige regnskyl presser vores
kloaksystem og leder til overløb, hvor fortyndet
spildevand ledes ud i naturen. Det skal vi
have reduceret, og i et godt samarbejde
med kommunen er det bl.a min opgave at
gennemføre projekter, der kan bidrage til et
klimatilpasset kloaknet.”

Dansk Overfladebehandling
- vi baner vejen…

Vi har været i branchen siden 1981, og vi ved alt
om asfaltbelægninger til veje, stier og pladser.
Vigtige værdier:
Kvalitetsbevidste

Fleksible

Læs mere om os på: dob.dk

Positive

”VI UDFØRER REPARATION
OG VEDLIGEHOLD AF VEJE OG STIER.”
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Kun tre ting
i dit lokum!
Det er et stort problem, at mange skyller for eksempel bind,
bleer, vatpinde, fiberklude og hår ud i toilettet. Den slags
affald hører til i skraldespanden. Hvis affaldet bliver skyllet
ud i toilettet, kan det både give store problemer på vores
pumpestationer og renseanlæg, men også få konsekvenser
for miljøet og give anledning til oversvømmelser i kældre.

Smid IKKE følgende i toilettet:
Á Hår

Á Madrester

Á Vatpinde

Á Olie

Á Bind og bleer

Á Fedtrester

Á Vådservietter

Kort fortalt, toilettet er kun til lort, tis og papir.
Se mere på spildevandselskabernes kampagneside og
syng med for at brede det gode budskab!

www.kun3tingiditlokum.dk

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

Altid en elektriker
i nærheden
EL:CON

Tlf. 64 41 04 91
www.jsdanmark.dk

www.elcon-as.dk
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Vidste du i øvrigt?
² Hver dansker benytter i
gennemsnit toilettet seks
gange om dagen.
² En rulle toiletpapir består i
gennemsnit af 333 stykker
papir.
² Ordet ’toilet’ bruges både
om selve kummen og lokalet, den står i.
² Neglelakfjerner og andre
kemikalier må aldrig skylles ud i toilettet. Det skal
afleveres som miljøfarligt
affald på genbrugspladsen.

² Et gammelt toilet bruger
op til fem gange så meget vand som et moderne
toilet.
² Hver dansker bruger i
gennemsnit 110 liter vand i
døgnet.
² En person bruger i løbet af
sit liv i gennemsnit tre år
på toilettet.
² Hver dansker bruger i gennemsnit 3,8 kg toiletpapir
om året.

² Første gang toiletpapir
bliver nævnt på skrift, er i
Kina i år 589.
² Fiberklude, vatpinde, bind
og bleer er affald, der hører til i skraldespanden.
² En utæt cisterne bruger
typisk mellem 60 og 80
liter vand i døgnet.
² Der fældes hver dag
27.000 træer til fremstilling af toiletpapir. Det
svarer til 15 procent af al
træfældning i verden.

Ronæs Entreprenør & Anlægsgartner
• Alt i fliser og belægning
• Nedsivning/minirenseanlæg
• Spuling / slamsugning
• Tv-inspektion
• Nyanlæg og renovering af kloak • Alt i anlægsarbejde

Ronæs Entreprenør
& Anlægsgartner ApS
v/Aut. kloakmester Thomas Rasmussen
Kirkegyden 2, Ronæs, 5580 Nørre Aaby

Tlf. 20 65 16 03 •

info@ronaes-entreprenoer.dk

www.ronaes-entreprenoer.dk

Specialist i franske biler
Værkstedsvej 4 · 5500 Middelfart · 64 41 40 44
mekanikerenmiddelfart@gmail.com
www.mekanikerenmiddelfart.dk
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Kontaktoplysninger

Strandvejen 100

Tlf.: 63 44 44 44

DK-5500 Middelfart

Mail: kontakt@middelfartspildevand.dk

CVR-nummer: 32259901

Vagttelefon: 40 16 88 70

www.middelfartspildevand.dk

• 16258 • www.jsdanmark.dk

Middelfart Spildevand A/S

