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ØPS vil gerne sige specielt tak til følgende samarbejdspartnere: 

 Sønderborg kommune, politikere og forskellige tekniske 

afdelinger. 

 Sønderborg forsyning 

 Project Zero 

 Center for Recirkulering, Peder Gregersen 

 Brdr.Nørulf A/S 

 LAG 

 

 

 

 

 

 

ØPS’s formål er: 

At rense ØPS’s medlemmers spildevand i overensstemmelse med den byrde i hen-
hold til offentlig regulering, der er pålagt ØPS’s medlemmer. Denne byrde støtter 
sig på den til enhver tid gældende spildevandslov og det for renseanlægget fast-
satte rensekrav, herunder den kommunale spildevandsplan. At forsyne ejendomme 
inden for forsyningsområdet med rensning af husspildevand til lavest mulige drifts-
bidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af 
anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at 
varetage medlemmernes fælles interesser i spildevandsspørgsmål samt deraf af-
ledte forhold. 

ØPS kan beskæftige sig med aktiviteter, som er afledt af eller en videreførelse af 

dets primære opgave.. 
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Indbydelse til idriftsættelse af det første  

beplantede filteranlæg i ØPS. 

 

Du indbydes hermed til at deltage i opstarten af 

ØPS’ses første beplantede filteranlæg – onsdag den 

26. september, kl. 15:30. - på Strelbjergvej 16. 

 

Program: 

15:30 Formanden byder velkommen 

15:40 Aase Nygård holder tale. 

15:50 Borgmesteren starter anlægget. 

15:55 Taler. (CFR, Project Zero) 

16:10 ØPS og entreprenøren byder på Øl, vand, 

  pølser, og Jazz. 

 

Vi håber du vil komme og fejre denne begivenhed 

med os. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i ØPS. 
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Lidt Historie – (uddrag for formandens beretning 2012) 

De første kloakmøder i landsbylaugets regi havde vi i juni 2006 efter et påbud fra 

Nordborg kommune. Her blev der lavet et udvalg som skulle arbejde videre med 

alternativ kloakering.  

Efter udvalget havde fået snakket med de forskellige beboer, og efter at kommu-

nen var blevet til Sønderborg storkommune i mellemtiden, måtte udvalget erken-

de, at der ikke var flere en 6 til 7 lodsejer som var interesseret i projektet. Der 

blev ud fra dette det sendt et brev, i februar 2007 med en opfordring til kommu-

nen, hvor de blev bedt om at komme med en alternativ løsning i Østerholm. 

Men sådan gik det ikke! 1 Marts 2008 kom der et påbud, hvor kommunen forklare-

de i et brev, at der blev kloakeret i Helved og Frederiksgaard og derfor kunne 

Østerholm  også blive tilsluttet offentlig kloaknet. Dette ville blive politisk behand-

let måneden efter. 

Formanden for Østerholm Landsbylaug skriver herefter følgende til daværende 

borgmester: 

Vi her i Østerholm er blevet pålagt, at vi skal tilsluttes den offentlige 

kloakering, spildevandstillæget bliver politisk behandlet i april og 

kommer derefter i en 8 ugers høring. 

Flere af borgerne i området har udtrykt et ønske om, om det  var en 

god ide og lave en CO2 neutral løsning sammen med kommunen. 

(der er ca. 35- 40 husstande i Østerholm) 

Jeg ved ikke om det kan komme ind under projekt Zero? Men vi i 

Østerholm syntes, det ville være unikt og flot hvis Sønderborg Kom-

mune kunne gå ud at fortælle i den store verden: 

Nu skal i bare se, hvad vi i Sønderborg kommune sammen med 

beboerne i Østerholm har fået op at stå. Jeg ved at store projekter 

tager tid, og ikke er noget man lige haler ud af ærmet, men Jan hvis 

du syntes om ideen, så ved du hvad for tove der skal hales i. Jeg 

glæder mig til at høre fra dig. 

Kort tid efter blev formanden ringet op, kommunen ville gerne have et møde med 

os beboer. Vi havde derefter en del møder det næste 1 ½  år med Afd. Jord og 

Vand og Forsyningen, hvor slagplanen blev lagt. Et nyt byråd med Aase Nygård 

kom også til midt i projektet, og her var der også stor opbakning. Jeg vil give en 

stor ros til kommunes folk og vores lille udvalg med den tålmodighed og flid som 

der er udvist og til at alle alligevel blive ved med at tro på projektet, og viste dette 

med deres vedholdende store arbejdsindsats.  

Nu, 4½ år efter er vi så klar til at trykke på startknappen… 
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Det valgte beplantede filteranlæg 
 
Beplantede filteranlæg har internationalt set været anvendt med fine 
resultater gennem mange år. I Danmark har rodzone teknologien inden 

for de seneste år fået et løft ved indførelsen af renseprincipperne fra ud-

landet i de beplantede filteranlæg bl.a. ved hjælp af principperne fra de 
vertikale anlæg. 
 
I forskellige lande bl.a. Østrig, Tyskland og senest i Danmark er teknik-
ken tilgængelig og beskrevet i Retningslinjer for de beplantede vertikale 
filteranlæg.  

 
Det drejer sig om biologisk højaktive anlæg til spildevandsbehandling. 

Anlægstypen består af et nedgravet bassin, hvori spildevand, der er me-
kanisk renset for partikler, ledes gennem et selekteret filtermateriale. 
Renseprocessen foregår i et samspil af komplekse fysiske kemiske og 
biologiske renseprocesser som virker både ved hjælp af filtermaterialets 

beskaffenhed, planter, mikroorganismer, lufttilgang til porerne i materia-
let og spildevandet. 
 

Beplantede filteranlæg kan drives med et minimalt energi- og arbejdsfor-
brug og er meget processtabile. 
 
 

Renseprincip 


