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BAGGRUND OG FORMÅL 

Flere og flere spildevandsanlæg i Danmark bliver energiprodu-
cerende. Samtidig peger en kortlægning på, at nye teknologier 
kan reducere energiforbruget og forøge energiproduktionen 
i vandsektoren, samt at renseanlæggene ikke alene kan blive 
CO2-neutrale, men også kan bidrage til en egentlig nedbrin-
gelse af CO2-fodaftrykket.1

 
Sektoren, som i dag er nettoenergiforbrugende, skal i fremti-
den være nettoenergiproducerende. Dette fremgår af Vand-
visionen, som branchen i Danmark har vedtaget (se boks). 
Målsætningen omfatter hele vandsektoren, dvs. både vandind-
vinding og håndtering af spildevand. Spildevandssektoren har 
et markant større energiforbrug og også et større potentiale 
for energiproduktion end drikkevandsforsyningerne. Derfor 
fokuseres der her på energibesparende og energiproducerende 
teknologier i spildevandssektoren.

Formålet er således at komme med et bud på, hvordan og med 
brug af hvilke teknologier sektoren kan blive energiproduce-
rende. Dette sker dels på baggrund af cases fra renseanlæg, der 
er nået langt i forhold til at blive nettoenergiproducerende og 
dels på baggrund af analyser af forskellige teknologier og deres 
potentiale.

SAMMENFATNING

Der findes i dag teknologier, der kan gøre den samlede danske 
vandsektor nettoenergiproducerende gennem energibesparelser 
og energiproduktion. Cases fra konkrete anlæg viser, at det 
kan lykkes i praksis. I dag er der allerede anlæg, der er netto-
energiproducerende og anlæg, der er tæt på.

Udviklingen er udtryk for et paradigmeskifte i spildevand-
sektoren fra udelukkende at have fokus på miljøbeskyttelse til 
også at rette fokus på ressourceudnyttelse og ressourceeffektivi-
tet. At der er tale om en trend ses ved, at nettoenergiforbruget 
er faldet med over 20 % de seneste 5 år. Sektoren er gået fra 
i 2010 at producere 12 % af den energi, den forbruger, til i 
2014 at producere 27 %.

Der findes energibesparende tiltag, som samlet set vurderes at 
kunne bidrage med en besparelse på 130 GWh i spildevands-
sektoren (Tabel 1). 

På produktionssiden findes teknologier, der fuldt ud kan gøre 
vandsektoren energiproducerende. Kvælstoffjernelse med 
Anammox, termisk hydrolyse og bioforgasning af slam på de 
store anlæg, der i dag ikke har rådnetank, er samlet set esti-
meret til et energiproducerende potentiale på ca. 400 GWh, 
svarende til spildevandssektorens samlede nettoenergiforbrug. 
Derudover kommer brug af varmepumper, som har et meget 
stort energiproducerende potentiale og alene vil kunne dække 
sektorens energiforbrug.

Hvilke teknologier, der skal bringes i spil i sektoren, afhænger 
dog ikke kun af potentialet for energibesparelse eller produkti-
on, men især af de omkostninger, der er forbundet med dem. 
Disse vil være meget afhængige af de lokale betingelser for de 
enkelte anlæg, men også af de overordnede rammebetingelser 
for sektoren. Derfor kan der være en økonomisk barriere for 
at gøre sektoren nettoenergiproducerende. De konkrete cases 
viser dog, at det i mange tilfælde vil være forretningsmæssigt 
fornuftigt for det enkelte anlæg at arbejde for at blive netto-
energiproducerende.  

Spildevand

Tabel 1: Oversigt over energiforbrug og potentialer i 
vandsektoren 

*Ved antagelse om udnyttelse af 25 % af potentialet for 
varmepumper

**Det samlede besparelsespotentiale er underestimeret, da 
potientialet i drikkevandssektoren ikke er beregnet.

Drikkevand

Hele 
vand-

sektoren

Netto-
energiforbrug

GWh

400 130 >800*

150
(ikke 

udregnet)
(ikke 

udregnet)

550 >130** >800

Energi-
besparelses-
potentiale 

GWh

Energi-
produktions-

potentiale
GWh

1Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen, 
pro-duceret af DHI og DCE, Århus Universitet, Naturstyrelsen, 2015
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HVORDAN SER SPILDEVANDSSEKTOREN 
UD I DANMARK?

Ifølge Forsyningssekretariatets data fra 2015 er der 674 rense-
anlæg i Danmark med en samlet kapacitet på ca. 13 mio. PE. 
62 af disse anlæg er større anlæg med en kapacitet over 60.000 
PE. De udgør i alt 71 % af den samlede rensekapacitet (Tabel 
2). 10 % af anlæggene dækker altså over 70 % af den samle-
de spildevandsmængde. Disse er derfor særligt relevante ved 
implementering af nye teknologier.

Der sker desuden en løbende konsolidering i branchen, hvor 
mindre anlæg nedlægges, og spildevandet samles på færre, 
større anlæg. Dette giver mulighed for også at optimere de nye 
anlæg i retning mod at blive energiproducerende. 

ENERGIFORBRUG I SPILDEVANDSSEKTOREN

Spildevandsanlæg anvender energi dels til at rense spildevandet 
og dels til at transportere spildevand. Samtidig er der i dag en 
række spildevandsanlæg, der allerede nu producerer og sælger 
energi, fx i form af biogas produceret på rådnetanke/biogasan-
læg. En del af den producerede energi bliver anvendt internt 
på anlægget fx til opvarmning af rådnetanke.

For at kunne vurdere, hvad der skal til for, at sektoren bliver 
energiproducerende, er der behov for at kende sektorens net-
toenergiforbrug – altså størrelsen på sektorens indkøbte energi 
fratrukket produktionen af energi.

Det er imidlertid ikke helt enkelt at opgøre energiforbruget i 
spildevandssektoren. Det afhænger bl.a. af, hvad man ”tæller 
med”, og hvordan man afgrænser spildevandssektoren. I bok-
sen på næste side fremgår afgrænsningen.

Da der ikke hidtil har været en entydig definition af, hvordan 
man opgør energi-forbruget i vandsektoren, er der en vis usik-
kerhed forbundet med de tal, der findes på området.

DANVA har via benchmark-opgørelsen estimeret den samlede 
mængde købt og solgt energi for 58 store spildevandsanlæg, 
der tilsammen udgør ca. 60 % af vandmængden. Ved at 
opskalere denne opgørelse er det muligt at estimere nettoener-
giforbruget i spildevandssektoren, hvilket anses for at være det 
bedste bud pt.2  

Vandvisionen

Miljø- og Fødevareministeriet er gået sammen med 
brancheorganisationen for vand- og spildevandsselskaber 
( DANVA), brancheorganisationen for miljøteknologi-
ske virksomheder (Dansk Miljøteknologi) og Dansk In-
dustri (DI) om en fælles vandvision. Visionen er blandt 
andet at lave en samlet plan for innovation i branchen, 
der skal føre til effektive og prisbevidste løsninger, så 
danske vandselskaber kan blive energiproducerende og 
CO2 -neutrale på en måde, som bidrager positivt til 
reduktion i vand- og spildevandspriser og udledningen 
af klimagasser.

Tabel 2: Oversigt over danske renseanlæg 
(Forsyningssekretariatet, 2015).  

Alle

>60.000 PE

Antal 
anlæg

Antal 
selskaber

Andel af 
samlet

PE

Kapaci-
tet

(mio. 
PE)

Faktisk 
belast-
ning 

(mio. PE)

674 111 100 % 13 8,4

62 47 71 % 9 6

2Det er dog uklart om disse tal tager udgangspunkt i ovenstående definition.
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Nettoenergiforbruget i spildevandssektoren ligger ifølge denne 
opgørelse på ca. 400 GWh årligt. 

Nettoenergiforbruget i drikkevandssektoren kan på samme 
måde opgøres til ca. 150 GWh. Tilsammen har vandsektoren 
altså et energiforbrug på ca. 550 GWh. Elforbruget, som er 
den største del af energiforbruget i vandsektoren, udgør samlet 
set ca. 1,9 % af Danmarks samlede elforbrug. 

Skal den samlede vandsektor være energiproducerende, så skal 
spildevands-sektoren have et nettoenergioverskud på mindst 
150 GWh, svarerende til drikkevandssektorens energiforbrug, 
under antagelse af at drikkevandsektoren ikke selv er energi-
producerende. 

Ser man nærmere på spildevandssektoren, fremgår det af 
Figur 1, at nettoenergiforbruget har været faldende fra 2010 
til 2014, hvilket både skyldes, at der købes mindre og sælges 
mere energi.  Sektoren producerede i 2010 ca. 12 % af den 
energi, den forbrugte. I 2014 var dette steget til ca. 27 %.3

Køb af energi er faldet med ca. 7 %, mens salg af energi er ste-
get med næsten 100 %. Nettoenergiforbruget er således faldet 
med 22 % over de seneste 5 år.

Disse tal viser altså, at sektoren er på vej i den rigtige retning i 
forhold til på sigt at kunne blive energiproducerende. 

Nedenfor er denne udvikling illustreret for 4 konkrete rense-
anlæg.

Spildevand

Nettoenergiforbruget defineres som selskabets energifor-
brug fratrukket pro-duceret energi.

Energiforbruget defineres som det samlede årlige ener-
giforbrug omregnet til kWh forbrugt til transport og 
rensning af spildevand (inklusive slambehandling) pr. år. 

Den producerede energi defineres som produktion af 
elektricitet fra biogas, samt produktion af varme fra 
varmepumper, slamafbrænding og biogas, hvad enten 
energien anvendes i selskabet eller sælges.

Slam eller brændsel på baggrund af oparbejdet slam, der 
sælges, tæller med. 
Slam, der betales for at bortskaffe, tæller ikke med.

Produceret energi fra solceller, solfangere og vindmøller 
tæller ikke med. Derudover skal energiværdien af eks-
ternt tilført kulstof fratrækkes.

3 Her er der dog ikke taget højde for internt forbrugt og produceret energiforbrug.

Figur 1: Nettoenergi i spildevandssektoren
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Grindsted Renseanlæg, Billund Vand A/S, har over en 
årrække sideløbende implementeret en række energibe-
sparende og -producerende teknologier med udrådning 
og øget gasproduktion som omdrejningspunkt. Udover 
udrådning af spildevandsslam har Grindsted Renseanlæg 
siden 1997 også modtaget lokalt produceret affald fra 
industri og husholdninger. 

Grindsted Renseanlæg har en samlet kapacitet på 
100.000 PE, men er pt. belastet med 30.000 PE i alt. 

At tænke i synergier har været grundstenen for Grinsted 
Renseanlæg. F.eks. tillader AnitaMox-processen, at der 
udtages større mængder organisk stof til udrådning, 
og der opnås dermed en større biogasproduktion uden 
tilførsel af let omsætteligt organisk stof. AnitaMox øger 
desuden renseanlæggets kapacitet for kvælstoffjernelse 
markant og sikrer derved afløbskvaliteten. Dette imøde-
kommer ønsket om en forbedret og stabil afløbskvalitet 
grundet de følsomme recipienter Grindsted Å, Varde Å 
og Vadehavet.

Billund Vand har foruden AnitaMox implementeret 
online styring af renseanlægget og af rådnetankene og 
bundbeluftningen som energibesparende teknologi.

Desuden har Billund Vand implementeret en række  
energiproducerende teknologier som ny rådnetank, 

CASES

Teknologi-synergi på et 
mindre anlæg

Billund Vand

termisk hydrolyse samt et nyt gasudnyttelsessystem 
(gaslager, gasfiltrering og højeffektiv gasmotor).
Det har været en udfordring, at så mange teknologier er 
blevet implementeret samtidig, men ved indledningsvis 
at udarbejde samarbejds- og kommunikationsplaner har 
projektet været en succes.

Ved fuld produktion efter fuldførelse af nævnte tiltag 
forventes Grindsted Renseanlæg at få et samlet årligt 
energiforbrug på 2.500 MWh/år og samtidig en energi-
produktion på 2.300 MWh alene baseret på slamudbyt-
tet på de 4 renseanlæg. Dette svarer til et nettoenergi-
forbrug på 200 MWh, og betyder således, at Grindsted 
Renseanlæg i fremtiden alene på slamudbyttet produce-
rer godt 90% af den energi, de forbruger.
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 Centralisering og lø-
bende optimering

Aalborg Kloak

På de to hovedanlæg under Aalborg Kloak A/S, Aalborg 
Renseanlæg Vest og Aalborg Renseanlæg Øst har man 
løbende haft fokus på centralisering og optimering. Aal-
borg Renseanlæg Øst har en kapacitet på 150.000 PE, 
mens Aalborg Vest har en kapacitet på 330.000 PE.

Aalborg Kloak A/S har gennemført en omfattende 
centralisering af spildevandsrensning med nedlæggelse 
af 23 mindre renseanlæg over 20 år samt gennemført en 
omlægning fra fælleskloak til separat kloakering. Centra-
lisering fra 2007 til 2013 skønnes at have forårsaget en 
energibesparelse på 800 MWh/år for Renseanlæg Øst, 
og 1.000 MWh/år for Renseanlæg Vest, mens ændring 
i bundbeluftning på Renseanlæg Øst (2013) skønnes 
at have givet en besparelse på ca. 700 MWh/år. Der er 
planlagt bundbeluftning på Renseanlæg Vest i 2017. 

Der er tillige etableret energibesparende teknologier som 
onlinestyring af  renseproces/slamalder. Onlinestyringen 
understøtter desuden optimeret afløbskvalitet.

Aalborg Kloak A/S har implementeret en række større 
teknologier for at øge udnyttelsen af energipotentia-
let i slammet, blandt andet udrådning af primær- og 
bioslam til reduktion af slammængde og produktion af 
biogas, elproduktion på gasmotor (Renseanlæg Vest) og 
produktion af biobrændsel i form af tørret slam, som 
hygiejniseres. Størstedelen af energien til tørring af slam 

til biobrændsel kommer fra egenproduceret biogas. 
Derudover udnyttes overskudsvarmen fra henholdsvis 
el-produktion og slamtørring. Der er desuden imple-
menteret gaslagring, hvilket skaber  fleksibilitet og giver 
mulighed for at øge andelen af egenproduceret biogas til 
slamtørring (del af Smart Energy). 

Energiproduktion kommer dels fra en gasproduktion på 
ca. 4.500 MWh/år på Renseanlæg Øst, samt en produk-
tion af biobrændsel og udnyttelse af overskudsvarme på 
ca. 12.000 MWh/år på Renseanlæg Øst, mens el-pro-
duktion på gasmotor og udnyttelse af overskudsvarme er 
opgjort til ca. 5.000 MWh/år for Renseanlæg Vest.

Fra 2007 til 2015 har energiforbruget været faldende 
fra ca. 24.000 MWh/år (2007) til ca. 21.000 MWh/
år (2015), men der forventes et yderligere fald i ener-
giforbruget i 2017 til 17.000 MWh/år. I 2007 var den 
samlede energiproduktion på Aalborg Kloak opgjort 
til ca. 19.000 MWh/år og ca. 17.600 MWh/år i 2015, 
mens der forventes en energiproduktion på 20.500 
MWh i 2017. Dette svarer til et nettoenergiforbrug på 
ca. 2.900 MWh/år (2015) svarende til at Aalborg Kloak 
producerede ca. 84 % af deres energiforbrug i 2015 og 
de forventer en produktion på 120 % i 2017. 
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BIOFOS har implementeret en række energibesparende 
og -producerende teknologier på hhv. Renseanlægget 
Lynetten, Renseanlægget Avedøre og Rensean-lægget 
Damhusåen.

BIOFOS har en samlet kapacitet på 1.695.000 PE.

BIOFOS’s har etableret energibesparende teknologier 
som avanceret styring af beluftning og kemikalietilsæt-
ning på alle tre anlæg. Endvidere er der på Rensean-
lægget Avedøre etableret pumper og bundbeluftning. 
Etableringen af bundbeluftning har bidraget med en 
energibesparelse på 68 % af den samlede energibesparel-
se, mens etableringen avanceret styring har bidraget med 
en besparelse på 15 %.

BIOFOS har etableret følgende energiproducerende tek-
nologier: biogasproduktion på alle tre anlæg, fjernvarme-
produktion i forbindelse med slamforbrændingsanlæg og 
gaskedler på Renseanlægget Lynetten, samt elproduktion 
baseret på biogas på både Renseanlægget Avedøre og 
Renseanlægget Damhusåen. 

BIOFOS har haft slamforbrænding siden 60’erne for at 
undgå lastbiltransport af slam gennem byen. I 2010 blev 
verdens mest energieffektive slamforbrændingsanlæg 
etableret på Renseanlægget Lynetten, hvor der produ-
ceres fjernvarme. Udnyttelsen af fjernvarme kræver, at 

der er en aftager for fjernvarme i nærheden, hvilket er 
tilfældet i Storkøbenhavn.
 
En af de nyere teknologier, som BIOFOS har udviklet, 
er opgradering af biogas til naturgas, som starter i 2016. 
Konverteringen af biogas giver BIOFOS mulighed for 
håndtere variationen i biogasproduktionen over tid, da 
konverteringen muliggør, at naturgassen kan sendes 
direkte ud i naturgasnettet, og derved mindskes behovet 
for gaslagerkapacitet.

BIOFOS samlede energikøb i 2015 var 54.400 MWh/
år. BIOFOS samlede energisalg var 81.300 MWh/år 
heraf producerede Renseanlæg Lynetten 68.300 MWh/
år og Renseanlæg Avedøre producerede 7.000 MWh/år 
og Renseanlæg Damhusåen producerede 6.000 MWh/
år. Dette svarer til et nettoenergioverskud på ca. 26.900 
MWh/år (2015), hvilket giver en energibalance på ca. 
150,1 %, hvilket forventes at stige til mindst 169 % i 
2017 og 228 % i 2020.

Slamforbrænding og 
opgradering af biogas til 

naturgas
BIOFOS
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Avanceret on-line styring, 
ny turbokompressor, 

rejektvandsanlæg og 
udnyttelse af 

overskudsvarme
 

Aarhus Vand

Marselisborg renseanlæg, Aarhus Vand, har haft fokus på 
energieffektivisering gennem en udbygning med avance-
ret on-line styring, driftsoptimering, ny rejektvandsren-
seproces og opgradering af maskinudstyr til energipro-
duktion. Marselisborg Renseanlæg har en kapacitet på 
200.000 PE.

Marselisborg renseanlæg har etableret avanceret 
SRO-styringssystem, ny turbo-kompressor til bundbe-
luftning og rejektvandsrenseanlæg som energibesparende 
teknologier. Rejektvandsanlægget har øget kvælstofrens-
ningskapacitet.

Der er noteret en samlet reduktion i elforbrug på ca. 
1GWh/år, hvoraf ca. 70 % af besparelsen vurderes at 
være forårsaget af etableringen af SRO-styringssystemet, 
mens ca. 20-30 % af besparelse er på grund af effek-
tiviseringen af beluftningssystemet, mens ca. 5-10 % 
skyldes rejektvandsrenseanlægget.

Af energiproducerende teknologier er der etableret nye 
energieffektive biogasmotorer. Ligeledes er der installeret 
en ny varmeveksler mv. til salg af overskuds-varme. Der 
er udskiftet biogasmotorer og etableret gasrensningsan-
læg, som giver en større kapacitet og en bedre virk-
ningsgrad end den oprindelige motor. Endvidere giver 
rejektvandsrenseanlæg mulighed for større kulstofhøst, 
som anvendes til en øget udrådning/biogasproduktion. 

Fra 2011 til 2015 er der sket en forøgelse af i el-produk-
tionen på ca. 1 GWh/år, som resultat af udskiftningen 
af gasmotorer, hvoraf 50 % af produktionen skyldes ud-
skiftning af 2 gasmotorer i 2010-2012 og de resterende 
50 % skyldes udskiftning af den 3. gasmotor med større 
kapacitet og bedre virkningsgrad i 2015. Salg af over-
skudsvarme til fjernvarmenettet udgør ca. 2 GWh/år. 

Marselisborg Renseanlæg har i 2015 haft en samlet ener-
giproduktion på ca 9.600 MWh/år og et energiforbrug 
på ca. 5.800 MWh/år. Dette svarer til et nettoenergi-
overskud på 3800 MWh/år (2015), således at anlægget 
producerer 166 % af deres energiforbrug. 
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POTENTIALE FOR TEKNOLOGIERNE 

Vi vil i dette afsnit se på de teknologier, der er nævnt i oven-
stående cases, og som har særlig betydning for en energiprodu-
cerende vandsektor. Teknologierne er:

Energibesparende:

• Optimering og styring
• Bundbeluftning
• Kvælstoffjernelse med Anammox/AnitaMox

Energiproducerende:

• Kvælstoffjernelse med Anammox/AnitaMox
• Bioforgasning af slam
• Termisk hydrolyse
• (Varmepumper)

I casene er de beskrevne anlæg allerede nettoenergiproduce-
rende eller tæt på at være det. For at vurdere, hvordan hele 
spildevandssektoren kan blive energiproducerende baseret 
på ovenstående teknologier, er der udarbejdet en analyse af 
potentialer for de enkelte teknologier.4

 

Potentialet er vurderet på baggrund af forprojektet ”Analyse af 
potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsfor-
syningen” (Naturstyrelsen, 2015) samt indhentede energidata 
fra spildevandsanlæg.
 
Derudover er der foretaget en interviewundersøgelse hos de 62 
største spildevandsanlæg (hvoraf der er modtaget data fra 54) 
for at kunne vurdere, hvor mange anlæg der i praksis vil kunne 
anvende de forskellige teknologier. Dette under hensyntagen 
til, hvilke anlæg der allerede har implementeret teknologier og 
deres karakteristika fx adgang til fjernvarmenet og kapacitet i 
rådnetanke. 

Der er stor usikkerhed omkring data, da flere af teknologier-
ne enten er i et udviklingsstadie eller kun implementeret på 
ganske få anlæg, så der er begrænset med erfaring. Samtidig 

har det været svært for anlæggene at udskille effekten af en 
enkeltstående teknologi, da den typisk er indført i forbindelse 
med en større opgradering af anlægget. Endelig er det svært at 
beregne samlede potentialer baseret på gennemsnitsbetragtnin-
ger, da alle anlæg har forskellige forhold både fx i forhold til 
rensemetode og sammensætning af spildevand. 

I forhold til det enkelte spildevandsanlæg vil valg af tekno-
logier skulle baseres på en konkret vurdering i forhold til 
de forhold, der gør sig gældende for det pågældende anlæg. 
Resultaterne skal derfor ses i det lys og tolkes som indikative 
potentialer for de forskellige teknologier.

På energibesparelsessiden viser analysen et besparelsespoten-
tiale for hele spildevandssektoren på ca. 40 GWh ved bundbe-
luftning og ca. 90 GWh ved kvælstoffjernelse med Anammox 
(Figur 2).  Det svarer samlet til over 30 % af nettoenergifor-
bruget i spildevandssektoren.

På energiproduktionssiden viser analysen et potentiale på ca. 
20 GWh ved kvælstoffjernelse med Anammox, mens termisk 
hydrolyse vurderes at have et potentiale til at producere energi 
på ca. 145 GWh. 

Potentialet for at bioforgasse slam på de store anlæg, der i dag 
ikke har rådnetank, er estimeret til ca. 240 GWh. Dette er 
formentlig overvurderet, da en del af den slam, der produceres 
på anlæg uden rådnetank, køres til en rådnetank på et andet 
anlæg.4Desuden er potentialet for varmepumper på spildevandsanlægget vurderet. Dog 

er potentialet for øget regulering og styring ikke kvantificeret, da det  ikke været 
muligt at fremskaffe data for denne teknologi.

Figur 2: Energibesparende teknologier
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Samlet for de tre teknologier svarer dette til ca. 100 % af det 
samlede netteenergiforbrug i spildevandssektoren.

Varmepumper5 har det markant største potentiale for at 
bidrage til en energiproducerende spildevandssektor. Selv når 
der tages højde for adgang til fjernvarmenet og fyringssæson, 
er potentialet langt større end for de øvrige teknologier og vil 
i sig selv kunne dække det samlede nettoenergiforbrug på 400 
GWh, selv hvis kun 25 % af potentialet udnyttes. Der er dog 
ikke garanti for, at der er mu-lighed for at afsætte varmen på 

fjernvarmenettet på kort sigt. På længere sigt vil det dog være 
muligt at lade varme fra spildevandsanlæg indgå som en del af 
energiplanlægningen.

I casene ses varmepumper ikke at have haft en afgørende be-
tydning for at bidrage til anlæggenes energiproduktion. Dette 
kan skyldes en række faktorer, fx manglende rentabilitet, bl.a. 
som følge af elafgifter og manglende mulighed for at afsætte 
varmen. 

EN ENERGIPRODUCERENDE VANDSSEKTOR 
I DANMARK?

Som det fremgår af analysen, findes der i dag teknologier, der 
kan gøre den danske vandssektor nettoenergiproducerende. 
Dette understøttes af cases fra konkrete anlæg, som er tæt på 
eller fuldt ud nettoenergiproducerende. Samtidig viser den 
udvikling, der er sket i sektoren, en tydelig trend i samme 
retning. Nettoenergiforbruget er således faldet med over 20 % 
de seneste 5 år, og sektoren er gået fra i 2010 at producere 12 
% af den energi, de forbruger, til at producere 27 % i 2014.

Der findes en række energibesparende tiltag, som samlet set 
vurderes at kunne bidrage med en besparelse på 1/3 af netto-
energiforbruget i spildevandssektoren. På produktionssiden 
findes teknologier, der fuldt ud kan gøre sektoren energipro-
ducerende. 

Hvilke teknologier, der skal bringes i spil i sektoren, afhænger 
dog ikke kun af potentialet for energibesparelse eller produkti-
on, men især af de omkostninger, der er forbundet med dem. 
Disse vil være meget afhængige af de lokale betingelser for de 
enkelte anlæg, men også af de overordnede rammebetingelser 
for sektoren. Derfor kan der være en økonomisk barriere for at 
gøre sektoren nettoenergiproducerende.

Sektoren selv nævner dog også en anden og formentlig nok så 
vigtig barriere. Helt generelt har det primære fokus i spilde-
vandssektoren været på at overholde udledningskrav, hvilket er 
årsagen til, at anlæggene overhovedet er bygget. Anlæggene er 
således ikke bygget med henblik på at udnytte de ressourcer, 
der er i spildevandet. Fokus hos de medarbejdere, der driver 
anlæggene, har heller ikke været at udnytte ressourcer, men på 

5 Ikke vist i grafen.

Figur 3: Energiproducerende teknologier
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at overholde udlederkrav. Der er altså tale om et paradigme-
skift i spildevandsektoren fra udelukkende at have fokus på 
miljøbeskyttelse til også at rette fokus på ressourceudnyttelse 
og ressourceeffektivitet. 

Som det er illustreret i casene, er det muligt at styrke fokus på 
ressourceudnyttelse uden at gå på kompromis med miljøkrav. 
Der er dog behov for at udbrede både nye teknologier og en 
ny måde at tænke på i hele sektoren. 

For at udnytte det fulde potentiale for ressourceudnyttelse skal 
der fortsat være fokus på at udvikle teknologier og forret-
ningsmodeller. De teknologier, der er undersøgt her, er ikke 
nødvendigvis dækkende, men det er vigtigt at se bredere på 
problemstillingen. Der kan fx være løsninger, hvor spildevan-
det særligt fra virksomheder holdes separat, så det er nemmere 
at udnytte de ressourcer, de indeholder, eller at fx organisk 
materiale opsamles ved en forrensning allerede ude i virksom-
hederne og køres direkte til bioforgasning, så det ikke fortyn-
des i spildevandet. 


