
 

 

PRESSEMEDDELELSE 
 
Et nyt samarbejde i Himmerland om rensning af spildevand er en god nyhed for vandmiljøet. 
 
Mariagerfjord Vand a|s, Rebild Vand & Spildevand A/S og Vesthimmerlands Forsyning A/S 
har indgået samarbejde omkring udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg. Det betyder, at det 
spildevand, som i dag bliver renset på Aars Renseanlæg og Nørager Renseanlæg i fremtiden vil 
blive ledt til Mariagerfjord Renseanlæg. 
 
Samarbejdet om udvidelsen af Mariagerfjord Renseanlæg er godt nyt for vandmiljøet. I fremtiden vil det 
rensede spildevand fra områderne omkring Aars Renseanlæg og Nørager Renseanlæg blive ledt ud i 
Kattegat fra Mariagerfjord Renseanlæg. Kattegat er en meget stor og robust modtager af renset spilde-
vand, sammenlignet med Simested Å og Halkjær Bæk, som i dag modtager renset spildevand fra Aars 
Renseanlæg og Nørager Renseanlæg, før det ledes ud i Limfjorden. 
 
Tæt dialog førte til samarbejde på tværs af kommunegrænser 
De tre forsyningsselskaber har siden 2016 været i tæt dialog om et samarbejde om rensning af spilde-
vand på Mariagerfjord Renseanlæg. Baggrunden for denne dialog var blandt andet, at alle tre forsy-
ningsselskaber inden for en overskuelig fremtid skulle foretage store investeringer i de eksisterende ren-
seanlæg, Det var derfor oplagt at tænke i samarbejde og synergieffekter – og bygge/udbygge ét rensean-
læg frem for tre. 
 
”Vi har gode erfaringer med at samarbejde med andre forsyningsselskaber på tværs af kommunegrænser. Det er derfor 
helt naturligt for os at samarbejde om en udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg”, udtaler Peter Hansen, bestyrelses-
formand, Rebild Vand & Spildevand A/S. 
 
Aars Renseanlæg er et forholdsvist gammelt og ret nedslidt renseanlæg. Nørager Renseanlæg er ligele-
des nedslidt, og så er det for lille i forhold til de mængder spildevand, det modtager – ikke mindst set i 
et fremtidsperspektiv. Mariagerfjord Renseanlæg blev etableret i 2013. Udviklingen i Mariagerfjord 
Kommune er siden 2013 gået så hurtigt, at der allerede nu er behov for en større udvidelse. Det er især 
den positive udvikling af virksomhederne, der driver behovet for en udvidelse af renseanlægget. Udvi-
delsen vil ske på renseanlæggets nuværende område. 
 
”Det er selvfølgelig voldsomt, at det allerede nu er nødvendigt at udvide Mariagerfjord Renseanlæg. Det er dog meget posi-
tivt, at det sker på baggrund af vækst i vores virksomheder”, siger Jørgen Hammer Sørensen, bestyrelsesfor-
mand, Mariagerfjord Vand a|s 
 
Et moderne renseanlæg, to pumpestationer og 26 km spildevandsledning 
Det er en stor opgave, de tre forsyningsselskaber er gået i gang med. Opgaven omfatter ikke blot en 
markant udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg, men også etablering af ca. 26 km spildevandsledning, 
som skal lede spildevand fra områderne omkring både Aars og Nørager til Mariagerfjord Renseanlæg. 
De nuværende renseanlæg i Aars og Nørager vil samtidig blive omdannet til pumpestationer og bassin-
anlæg.  
 
”Den fælles løsning betyder, at Vesthimmerlands Forsyning kan reducere belastningen af Limfjorden. Og da spildevandet 
samtidig ledes gennem et moderne og meget effektivt renseanlæg, får vi en rigtig god løsning for miljøet”, siger Jens Lau-
ritzen, bestyrelsesformand, Vesthimmerlands Forsyning.  



 

 

Tid til debat 
Mariagerfjord Kommune har netop inviteret til debat om udvidelsen af Mariagerfjord Renseanlæg.  
 
Denne debatfase er første skridt mod udarbejdelsen af en VVM-redegørelse (miljøkonsekvensrapport), 
som vil blive fremlagt, så borgere og erhvervsdrivende kan kommentere den, inden Byrådet i Mariager-
fjord Kommune tager den endelige beslutning om udvidelsen af renseanlægget. 
 
(Se pressemeddelelsen fra Mariagerfjord Kommune - https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Ny-
heder/2019/05/Renseanlaeg-vil-rense-paa-tvaers-af-Himmerland) 
 
Fakta om Mariagerfjord Renseanlæg 
Mariagerfjord Renseanlæg er indviet i 2013 til 75.000 PE. Siden 2017 har Mariagerfjord Renseanlæg væ-
ret det eneste renseanlæg i Mariagerfjord Kommune. 
 
Mariagerfjord Renseanlæg udbygges i løbet af de næste par år til 225.000 PE, hvor af 20.000 PE er til 
Rebild Vand & Spildevand A/S, 65.000 PE til Vesthimmerlands Forsyning A/S og 140.000 PE til Mari-
agerfjord Vand a|s. PE står for personækvivalent og betyder den forureningsmængde, der svarer til ud-
ledningen af spildevand fra én person. 
 
Kontaktinformation 
Vesthimmerlands Forsyning A/S 
Morten Aaby Nielsen, direktør 
E-mail: moan@vhforsyning.dk  
Telefon 41 99 03 04 
 
Rebild Vand & Spildevand A/S 
Johnny Kristensen, direktør 
E-mail: jok@rebildforsyning.dk  
Telefon 41 78 74 74 
 
Mariagerfjord Vand a|s 
Søren Erikstrup, direktør 
E-mail:  sce@mfv.dk 
Telefon 99 52 53 50 
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