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INDLEDNING
I takt med at vand får større økonomisk betydning som en ressource for produktionsvirksomheder, bliver det vigtigere at sikre mulighed for, at virksomhederne kan deltage mere aktivt i håndteringen af deres eget spildevand.
Over de senere år har udviklingen inden for energieffektive teknologier til decentral
rensning af vand betydet, at omkostningerne er faldet. Det begynder derfor at være
kommercielt interessant at se på f.eks. vandgenbrug baseret på intern rensning og
udvinding af værdifulde stoffer fra spildevandet.
Disse potentialer er særligt interessante for store vandforbrugere. Det gælder f.eks.
virksomheder i fødevareindustrien, hvor der anvendes meget vand for at holde en høj
hygiejnestandard samt leve op til krav fra eksportmarkederne. Et andet relevant område findes i sundhedssektoren, hvor hospitaler har en høj afledning af særligt forurenet spildevand, som nye decentrale renseteknologier kan behandle effektivt.
I regeringens ”Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger” /1/ fremgår, at regeringen vil:
• Kortlægge hvor potentialet for virksomhedernes involvering i spildevandsrensning er størst.
• Afdække og fjerne barrierer i den nuværende lovgivning for at øge virksomhedernes involvering i spildevandsrensning.
Med udgangspunkt i vækstplanen har Erhvervsstyrelsen igangsat en analyse om
kortlægning af virksomhedernes incitamenter for at håndtere spildevandsrensningen
decentralt.
Formålet med analysen er, at identificere og afdække potentialer for incitamentsstrukturer i forhold til at få større vandforbrugende private virksomheder til at rense deres
eget spildevand decentralt.
Der vurderes at være et stort potentiale i netop dette, både i forhold til udvikling og
eksport af vandteknologier, men også for virksomhederne og kommunerne, hvor det
kan afhjælpe et stigende pres på kloaknettet, forhindre udslip til miljøet og sikre at en
del af den mere specialiserede spildevandsrensning sker decentralt. Det overordnede
mål med analysen er derfor, at
• Afdække det økonomiske potentiale for virksomhederne og de offentlige aktører, herunder opsætte forskellige business cases.
• Identificere hvilke drivere og barrierer der er mest perspektivrige ift. at gøre det
rentabelt for større vandforbrugende virksomheder at stå for spildevandsrensningen decentralt.
Projektet er udført for Erhvervsstyrelsen af Grontmij A/S i november og december
2014. Rapportens vurderinger, anbefalinger og konklusioner er udtryk for Grontmij
A/S’s analyse, som ikke nødvendigvis giver udtryk for Erhvervsstyrelsens synspunkter.
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SAMMENFATNING OG KONKLUSION
Dette projekt om kortlægning af virksomhedernes incitamenter for at håndtere spildevandsrensning decentralt er udført med henblik på at vurdere, hvorvidt og hvornår
decentral spildevandsrensning er a) økonomisk attraktivt, b) juridisk muligt og c) teknisk muligt.
I projektet er afdækket det økonomiske potentiale for virksomhederne i forhold til decentral spildevandsrensning og det er identificeret, hvilke drivere og barrierer, der er
mest perspektivrige ift. at gøre det rentabelt for større vandforbrugende virksomheder
at stå for spildevandsrensningen decentralt.
I forbindelse med projektet har der været dialog med væsentlige centrale aktører og
interessenter i forhold til decentral spildevandsrensning, dvs. myndigheder, spildevandsvandforsyninger, produktionsvirksomheder og producenter/leverandører af renseteknologi.
Der har været afholdt et dialogmøde hos Erhvervsstyrelsen og en workshop hos
Grontmij sideløbende med en dialog med interessenter. Fire produktionsvirksomheder har leveret vand- og økonomidata for deres virksomhed med henblik på at udarbejde business cases for decentral spildevandsrensning.
Markedspotentiale
Eksporten af vandteknologi i Danmark var i 2013 på ca. 15,1 mia. DKK, heraf ca. 2,25
mia. DKK for vandfiltrering og vandrensning. Danmark er nr. 2 i Europa, når man ser
på, hvor stor en andel, som eksporten af vandteknologi udgør af landets samlede eksport.
Skal Danmarks eksport af vandteknologi, herunder af vandrenseteknologi fastholdes
og gerne udvides, har interessentdialogen med producenter af vandrenseteknologi i
dette projekt vist, at der optimalt bør være et robust og åbent hjemmemarked, hvor
producenterne af vandrenseteknologier kan afprøve og implementere renseanlæg og
renseteknologier i fuld skala.
Grontmij anslår, at i Danmark, er fødevareindustrien en af de mest vandforbrugende
og spildevandsforbrugende virksomhedsbrancher med et vand- og spildevandsforbrug svarende til cirka halvdelen af det samlede danske vandforbrug i industrien. I de
store virksomheder i Danmark med over 50 ansatte blandt de mest vandforbrugende
virksomhedsbrancher, udgør fødevarevirksomhederne over halvdelen af virksomhederne. Pharmaindustrien er ligeledes en stor vand- og spildevandsforbrugende branche i Danmark. Spildevand fra hospitaler har omtrentlig en sammensætning som spildevand fra pharmaindustrien.
Spildevandet fra fødevareindustrien vurderes at være homogen og generisk i forhold
til det producerede spildevand, som indeholder store mængder af organisk og iltforbrugende stof, dvs. COD, P og N. Iltforbrugende stoffer er organisk materiale i form
af affald fra f.eks. slagterier eller overskudsvand fra mejerier.
Spildevandet fra pharmaindustrien og hospitaler vurderes ligeledes at være homogen
og generisk i forhold til det producerede spildevand, som indeholder medicinske stoffer, som har en stærk påvirkning af både mennesker og miljø. Mange af stofferne er
svært nedbrydelige og/eller giftige.
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Såvel i fødevareindustrien som i pharmaindustrien er der store økonomiske potentialer i, såvel at spare på vandressourcen som at rense og genanvende vandet i en
række processer. Øget brug af decentral spildevandsrensning i virksomhederne forventes fremadrettet at bidrage til en positiv udvikling ift. intelligent vandhåndtering i
vandforbrugende virksomheder.
På baggrund af det analyserede markedspotentiale vurderes der at være et stort potentiale for udvikling og salg af proces knowhow og renseteknologi samt komplette
anlæg til decentral spildevandsrensning i danske og internationale vandforbrugende
og spildevandsforbrugende virksomheder, herunder i særdeleshed i forhold til fødevareindustrien og pharmaindustrien samt hospitaler. Der er dog mange andre områder,
hvor Danmark har et stort potentiale, men dette er ikke omfattet af denne rapport.
Business cases og interessentanalyse
Interessentanalysen har klargjort især 3 synspunkter i forhold til virksomhedernes incitament til decentral spildevandsrensning, henholdsvis a) decentral spildevandsrensning udføres kun, såfremt det er økonomisk fordelagtigt for virksomheden, b) der
efterlyses nye tilgange til og nye forvaltningsmæssige praksis for genanvendelse af
renset spildevand og procesvand i produktionen og c) der efterlyses nye tilgange til
og nye forvaltningsmæssige praksis for at udlede renset spildevand direkte fra virksomhederne til recipient.
De gennemregnede business cases, som har taget udgangspunkt i disse synspunkter, har vist, at der for virksomhederne eksisterer en betydelig økonomisk besparelse
ved egen decentral spildevandsrensning, hvis denne kombineres med efterfølgende
udledning til recipient eller genbrug af det rensede spildevand. Såfremt det decentralt
rensede spildevand efterfølgende ledes til den centrale spildevandsforsyning er decentreal spildevandsrensning en ekstra økonomisk omkostning.
De gennemregnede business cases viser, at muligheden for recipientudledning eller
genbrug af decentralt renset spildevand, udgør et incitament for øget brug af decentral spildevandsrensning. Modsat udgør krav om efterfølgende tilslutning af decentralt
renset spildevand til central spildevandsforsyning, en barriere for øget brug af decentral spildevandsrensning.
Økonomisk incitamenter
I Danmark har prispolitikken inden for vandforsyning og spildevandsforsyning i mange
år været reguleret fra myndighedernes side med en bevidsthed om at indarbejde miljøbeskyttelse i prisen. Der vil være potentiale for øget decentral spildevandsrensning i
virksomhederne, hvis det er økonomisk attraktivt.
Trappemodellen indebærer, at prisen for vand falder, jo mere vand virksomheden
bruger, hvilket vil mindske det økonomiske incitament i virksomhederne for at arbejde
med vandbesparende foranstaltninger.
Særbidraget fremstår ikke alene som et meget betydeligt incitament for at etablere
egen decentral spildevandsrensning. I nogle tilfælde, og nok især på baggrund af de
nye regler om særbidrag, kan særbidraget være et incitament for øget decentral spildevandsrensning.
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En rabatordning for decentralt renset spildevand, som ledes til central spildevandsforsyning, eksisterer ikke i dag, men vil fremadrettet kunne være et incitament for øget
brug af decentral spildevandsrensning. Dvs. en ordning, der svarer til det modsatte af
særbidraget, og som belønner virksomheder, der gør en ekstra indsats for at rense
spildevandet.
Vandpriserne svinger meget i Danmark imellem de forskellige vandselskaber. Vand
koster i det billigste vandselskab 10,46 kr./m3 og i det dyreste vandselskab 29,35
kr./m3 svarende til en prisforskel på 280 %. Spildevand koster i det billigste vandselskab 12,14 kr./m3 og i det dyreste vandselskab 60,00 kr./m3 svarende til en prisforskel
på 494 %.
Vandpriserne i sig selv udgør ikke en barriere eller incitament for decentral spildevandsrensning, hvis ikke virksomhederne kan få en økonomisk gevinst ved at udføre
decentral spildevandsrensning. I de tilfælde, hvor virksomheder med decentral spildevandsrensning, f.eks. kan lede det rensede spildevand direkte til recipient eller
genbruge vandet eksisterer et økonomisk incitament for virksomhederne, som bliver
større jo højere priserne er på vand og spildevand.
Ved en eventuel ændret fremtidig forvaltningspraksis, hvor virksomheder kan få udledningstilladelse til direkte udledning af decentralt renset spildevand til recipient og
dermed samtidig træde ud af den centrale spildevandsrensning, vil det betyde, at
vandtaksterne i den centrale spildevandsforsyning som udgangspunkt vil stige. I
mange tilfælde vil der dog være tale om en normalisering af vandtaksterne i forhold til
det generelle niveau i forsyningsselskaber, som ikke har store virksomhedskunder.
Dette fordi vandpriserne generelt er lavere i forsyningsselskaber, hvor der er store
virksomhedskunder.
Forvaltningsmæssige incitamenter
Danmark er miljøforvaltningen grundlæggende baseret på hensynet til miljøet og
menneskers sundhed. Dette princip skal også til en hver tid gælde i forhold til håndtering af spildevand, hvad enten det sker centralt eller decentralt på de enkelte virksomheder. Det er i Danmark kommunerne som håndterer tildelinger af tilladelser til
udledning til recipient.
Flere forvaltningsmæssige tiltag i forhold til håndtering af decentalt renset spildevand
kan i særlig omfang gøre det økonomisk attraktivt for virksomhederne selv at rense
deres spildevand. Disse tiltag skal udmøntes, så de respekterer den balance, der altid
skal være i forhold til overordnede samfundsmæssige betragtninger såvel i forhold til
miljø, sundhed og økonomi.
Øgede forvaltningsmæssige muligheder for direkte udledning af decentralt renset
spildevand direkte til recipient vil skabe et betydeligt økonomisk incitament for virksomhederne for selv at rense deres spildevand decentralt. Oftest, som forvaltningen
er i dag, tillader myndighederne ikke direkte udledning af decentralt renset spildevand
til recipient, ligesom myndighederne ikke tillader at afkoble fra den centrale spildevandsforsyning.
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En eventuel fremtidige ændret forvaltningsmæssige praksis, som foreslået i dette projekts interessentdialog, kunne f.eks. indbefatte bagatelgrænser for recipientudledning
i forhold til konkrete miljøvurderinger, og samlede kvoter for recipientudledning, som
kan deles mellem virksomheder og den centrale spildevandsforsyning, samt mulighed
for at afkoble fra den centrale spildevandforsyning.
Øgede forvaltningsmæssige muligheder for genanvendelse af delvist eller helt renset
spildevand i produktionen vil skabe et betydeligt incitament for virksomhederne for
selv at rense deres spildevand decentralt. Lovgivningen tillader genbrug af renset
spildevand af forskellige kvaliteter, men det er vanskeligt for myndighederne og virksomhederne at forvalte dette.
Der mangler centrale standarder og kvalitetsfastlæggelse af, hvilke kvaliteter af decentralt renset spildevand, der kan genbruges til hvilke processer, også i fødevareindustrien. Sådanne standarder ville være en stor hjælp såvel for virksomhederne, når
de skal ansøge, som for kommunerne, når de skal give tilladelser.
Ændrede forvaltningsmæssige procedurer i forhold til tilslutningstilladelser kan smidiggøre sagsbehandlingen for virksomheder og kommuner, så der spares ressourcer
på de mindre og ensartede standardansøgninger, og der skabes grundlag for en mere kvalificeret, effektiv og hurtig sagsbehandling på de mere komplicerede sager.
Eventuelt kan et fremtidigt rejsehold bistå kommunerne med sagsbehandling på mere
komplicerede sager i forhold til udledningstilladelser og tilslutningstilladelser for at sikre den nødvendige ekspertise og ensartethed i sagsbehandlingen.
Tekniske muligheder og incitamenter
Der er i markedet for udvikling af renseteknologi til industrien store forventninger til
udviklingen. I Danmark står vi stærkt på en række områder, herunder f.eks. a) teknologi til opkoncentrering, b) membranteknologi, c) biologiske og mikrobielle renseprocesser, d) adsorptionsprocesser, e) sensor- og overvågningsteknologi.
Derudover står Danmark stærkt i forhold til sammensætning og kombinering af flere
forskellige teknologier samt i etablering af mobile anlæg.
Dette er alt sammen teknologier, som alene eller sammensat kan behandle de fleste
typer af spildevand fra f.eks. fødevareindustrien og pharmaindustrien og hospitaler.
Vandet kan herefter genanvendes til forskellige formål i produktion, sælges som gråt
vand til andre virksomheder, indgå i energiproduktion, køling og andre formål. Vandet
kan endvidere renses til udledning til recipient.
Blandt flere teknologier fremstår membranfiltrering som en renseteknologi med stort
potentiale i forhold til decentral spildevandsrensning. Anlæggene er kompakte og
kræver ikke meget plads. Ligeledes er de ikke voldsomt dyre i drift og der er flere leverandører af teknologien i Danmark.
Fuldskala erfaringer med anlæg til decentral spildevandsrensning bør prioriteres, således at producenter, virksomheder og myndigheder erhverver den fornødne ekspertise og kendskab til renseteknologierne.
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SUMMARY AND CONCLUSION
The purpose of this project was to map the incentives of Danish industries for decentralized wastewater treatment. The project’s aim was to assess whether and when
decentralized wastewater treatment is a) financially attractive, b) legally feasible, and
c) technically practicable.
The project identified the financial potential of Danish industries for decentralized
wastewater treatment as well as the most important drivers and barriers in relation to
making it profitable for major water consuming enterprises to implement decentralized
wastewater treatment.
The project has had a dialogue with significant, central players and stakeholders in
the area of decentralized wastewater treatment, including authorities, wastewater utilities, production companies and producers/suppliers of wastewater treatment technologies.
A dialogue meeting was held at the Danish Business Authority and a workshop at
Grontmij in parallel with the dialogue with stakeholders. Four production companies
provided financial and water-related data on their companies with a view to preparing
business cases on decentralized wastewater treatment.
Market potential
In 2013, Denmark’s export of water technologies amounted to DKK 15.1 billion, including some DKK 2.25 billion in the field of water filtration and water treatment.
Denmark is Europe’s second largest exporter of water technologies in terms of their
share of the country’s overall exports.
If Denmark is to maintain and preferably expand its export of water technologies, including water treatment technologies, the project’s dialogue with water technology
producers shows that in an optimal situation, there should be a strong and open domestic market where producers can test and implement treatment systems and technologies in full scale.
Grontmij estimates that in Denmark the food industry is one of the largest water and
wastewater consuming sectors with a consumption equivalent to around half of the total water consumption of Danish industries. Among Denmark’s major companies with
more than 50 employees in the most water consuming sectors, food industries make
up more than half of the share. The pharma industry is also a major water and
wastewater consumer in Denmark. Wastewater from hospitals has approximately the
same composition as wastewater from the pharma industry.
Food industry wastewater is assessed to be homogeneous and generic in relation to
the produced wastewater, which contains large amounts of organic and oxygenconsuming substances, i.e. COD, P and N. Oxygen-consuming substances are organic material in the form of waste from e.g. abattoirs or excess water from dairies.
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Similarly, wastewater from the pharma industry and hospitals is assessed to be homogeneous and generic in relation to the produced wastewater, which contains
pharmaceutical substances that have a significant impact on both humans and nature. Many of these substances are not easily decomposable and/or toxic.
For both the food and the pharma industry, there is a great financial potential with regard to saving water resources and in terms of treatment and reuse of water in a
number of processes. An increased use of decentralized wastewater treatment by industries is expected to contribute to a positive trend in the long term, in relation to intelligent water management in water consuming industries.
Based on the analysed market potential it is assessed that there is a large potential
for developing and selling of process knowhow and treatment technologies as well as
complete decentralized wastewater treatment systems to Danish and international
water consuming and wastewater producing industries, notably to the food and pharma sector and hospitals. However, Denmark also has substantial potential in many
other areas but this is not covered by this report.
Business cases and stakeholder analysis
The stakeholder analysis identified three major viewpoints in relation to industries’ incentives for decentralized wastewater treatment. A) Decentralized wastewater treatment is only carried out if it is profitable for the enterprise in question, B) industries
call for new approaches to and new administrative practices for reuse of treated
wastewater and process water from industrial production, and C) new approaches to
and new administrative practices are requested for direct discharge of treated
wastewater from industries to receiving water bodies.
The business cases are based on these viewpoints and show that industries can obtain substantial financial savings by using their own decentralized wastewater treatment system, if the treated water is discharged directly to the receiving water bodies
or reused. If the wastewater is treated at decentralized level and subsequently discharged to a central wastewater treatment plant, decentralized wastewater treatment
is an additional financial cost.
The business cases show that the possibility of releasing treated wastewater to receiving water bodies or reusing it is an incentive for increased use of decentralized
wastewater treatment. In contrast, the requirement for subsequent discharge of
wastewater treated at decentralized level to a centralized wastewater plant is a barrier
that prevents increased use of decentralized wastewater treatment.
Financial incentives
In Denmark, the pricing policies of the water and wastewater utilities have been regulated by the authorities for many years with the express purpose of integrating environmental protection into water tariffs. There will be a potential for increased decentralized wastewater treatment in industries, if tariffs are financially attractive.
The staircase model with three steps (decreasing-block tariff) implies that the more
water a company uses, the cheaper the price of the water. This reduces industries’ financial incentive to work with water saving measures.
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The special fee for especially polluted wastewater (strength of the effluent) alone
does not appear to be an important incentive for industries to establish their own decentralized wastewater treatment. In some cases, and probably due to the new rules
on special fee for especially polluted wastewater, the special fee for especially polluted wastewater can be an incentive for increased decentralized wastewater treatment.
Currently, there is no discount scheme for wastewater treated by decentralized systems and sent to central wastewater treatment plants but in the future, this could be
an incentive to encourage increased use of decentralized wastewater treatment. In
other words, a scheme equivalent to the opposite of the special fee for especially polluted wastewater, which rewards industries that make an extra effort to treat their
wastewater.
Water prices vary considerably from one water utility to another in Denmark. The
cheapest utility supplies water at a price of DKK 10.46/m3 whereas the most expensive charges DKK 29.35/m3, equivalent to a price differential of 280 %. The cheapest
water utility prices wastewater at DKK 12.14/m3, the most expensive sets the price at
DKK 60.00/m3, which is equivalent to a price difference of 494 %.
The water prices themselves do not constitute a barrier or an incentive for decentralized wastewater treatment, unless the enterprises can benefit financially from introducing decentralized wastewater treatment. In the cases where industries with decentralized wastewater treatment can discharge the treated wastewater directly to a receiving water body or reuse the water, the industries have a financial incentive that
will increase the higher the prices of water and wastewater are.
If the administrative practice is changed in the future, so that enterprises can obtain
permission to discharge wastewater treated in a decentralized plant directly to the receiving body, thus withdrawing at the same time from their obligation to release
wastewater to a centralized wastewater treatment plant, this would force the centralized wastewater plant to increase its water tariffs. In many cases, however, this would
only be a normalization of the water tariffs in relation to the general price level of the
water utilities that do not have large industrial customers. In general, water utilities
serving large industrial customers are able to offer lower water tariffs.
Administrative incentives
In Denmark, the public environmental administration is based on the general principle
of protecting the environment and human health. This principle should also apply at
all times to wastewater treatment, regardless of whether treatment is handled by central treatment plants or by decentralized facilities at the individual enterprises. In
Denmark, the municipalities handle the concession of permits for discharge to receiving bodies.
There are various administrative measures that could make it financially attractive for
industries to treat their own wastewater. These measures should be implemented in
such a manner so that they respect the balance that should always exist in relation to
overall societal considerations, both in terms of health, environment and economic
aspects.
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Increased administrative opportunities for direct discharge of wastewater treated by
decentralized methods to receiving bodies will create an important financial incentive,
encouraging enterprises to treat their wastewater themselves. Most frequently, according to current administrative practice, Danish authorities do not permit direct discharge of wastewater treated at decentralized plants to receiving bodies, and they do
not allow industries to disconnect from the central wastewater treatment plants.
A future changed administrative practice, as suggested by the stakeholders interviewed by this project, could include lower threshold limits for discharge to receiving
bodies in relation to concrete environmental assessments and overall quotas for discharges to receiving bodies, that could be divided between the enterprises and the
central wastewater plant as well as the option to disconnect from the central
wastewater treatment plant.
Enhanced administrative opportunities for reuse of partially or fully treated wastewater
in the production will create a significant incentive for industries to treat their own
wastewater at decentralized level. Danish legislation allows reuse of treated
wastewater of different qualities, but it is difficult for authorities and industries to administer.
Central standards are required as well as the establishment of quality standards with
regard to what qualities of wastewater treated at decentralized level can be reused for
what processes, also in the food industry. Such standards would be of great help both
for the enterprises when they apply for permits and for the municipalities in their permitting work.
Changed administrative procedures in relation to connection permits can facilitate the
permitting process for both industries and municipalities, saving resources with regard
to the processing of minor and uniform standard applications and creating the basis
for a more qualified, efficient and speedy process for complex applications.
If relevant, a future flying squad could assist the municipalities in the permitting process for complex applications with respect to discharge and connection permits with a
view to ensuring the necessary expertise and uniformity of municipal processing routines.
Technical opportunities and incentives
The market for development of industrial wastewater treatment technologies has
great prospects. Denmark has a strong position in several areas, including but not
limited to: a) technologies for concentration b) membrane technology, c) biological
and microbial treatment processes, d) adsorption processes, and e) sensor and monitoring technology.
Moreover, Denmark has considerable knowhow in composing and combining various,
different technologies and establishing mobile plants.
These are all technologies that alone or combined can treat most types of wastewater
from, for instance, food or pharma industries and hospitals. The water can then be
reused for various purposes in the production, sold as grey water to other industries,
used for energy production, cooling or other purposes. The water can also be treated
for discharge to receiving bodies.
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Among an array of technologies, membrane filtration stands out as a treatment technology with substantial potential in relation to decentralized wastewater treatment.
The plants are compact and do not require much space. They are not very expensive
to operate and there are several suppliers of this technology in Denmark.
Full-scale trials with decentralized wastewater treatment systems should be given priority so that producers, industries and authorities gain the required expertise and
knowledge of the treatment technologies.
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MARKEDSPOTENTIALE
Markedspotentialet for decentral spildevandsrensning er vurderet ud fra en tragtmodel, dels fra det internationale synspunkt og dels fra det nationale synspunkt:
• Dansk eksport af vandrenseteknologi (afsnit 4.1).
• Danske brancher beskrevet ved spildevandsmængder (afsnit 4.2).
• Danske spildevandsforbrugende brancher beskrevet ved spildevandstyper (afsnit 4.3).
Vurdering af markedspotentialet i dette afsnit 4 er sammenholdt med gennemført interessentanalyse og business cases i afsnit 5 samt analyse og vurdering af barrierer og
muligheder i afsnit 6.
Analysen ender ud i en vurdering af, hvorvidt og hvornår decentral spildevandsrensning er:
• Økonomisk attraktivt.
• Juridisk muligt.
• Teknisk muligt.

4.1

Dansk eksport af vandteknologi
I en vurdering af det samlede markedspotentiale for decentral spildevandsrensning,
er det relevant at vurdere Danmarks eksport af vandteknologi, herunder specifikt teknologi i forhold til vandfiltrering og vandrensning.
Naturstyrelsen har fået analysevirksomheden DAMVAD til at opdatere tal for eksport
af vandteknologi i publikationen ”Danske virksomheder på vandområdet” med Eurostat-tal for 2012 og 2013 /14/.
I tabel 4.1 er beskrevet eksporten af vandteknologi (løbende priser). Tallene stammer
fra en særkørsel på Eurostat fra DAMVAD.

Tabel 4.1 Eksport af vandteknologi. Tabel fra ”Danske virksomheder på vandområdet.
Udarbejdet af DAMVAD for Miljøministeriet. 5. juli 2012” /14/.

Eksporten af vandteknologi var i 2013 på ca. 15,1 mia. DKK. Det var et fald på ca.
240 mio. kr. eller ca. 1,5 procent i forhold til 2012.
Faldet i eksport fra 2012-2013 af vandteknologi er primært sket inden for måleinstrumenter, pumper og tanke, kar og beholdere, mens der har været vækst inden for områderne filtrering, rensning, enzymer og kemikalier mv.
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I figur 4.2 er vist vækstrater for vandeksporten, fordelt på type, 2012-2013 (faste priser).

Figur 4.2 Vækstrater for vandeksport. Figur fra ”Danske virksomheder på vandområdet.
Udarbejdet af DAMVAD for Miljøministeriet. 5. juli 2012” /14/.

I figur 4.3 er vist Danmarks samlede vandeksport i 2013 fordelt på type (faste priser).

Figur 4.3 Danmarks vandeksport fordelt på typer af eksport. Figur fra ”Danske virksomheder
på vandområdet. Udarbejdet af DAMVAD for Miljøministeriet. 5. juli 2012” /14/.

Af figur 4.2 og 4.3 fremgår, at filtrering og rensning har fremvist de største vækstrater
fra 2012-2013, hvor dette marked udgør 14 % af den samlede vandeksport svarende
til 2,25 mia. DKK.
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Produkttyper i form af produkter til filtrering og rensning indgår direkte i løsninger til
decentral spildevandsrensning, men også andre produkttyper som f.eks. pumper,
ventiler og måleinstrumenter vil indgå i løsninger til decentral spildevandsrensning.
Eksporten til Kina af vandteknologi er steget 8 år i træk fra 336 mio. DKK i 2006 til
754 mio. DKK i 2013. Hvis stigningstakten i eksporten af vandteknologi til Kina fortsætter, vil Danmark i 2015 have en eksport af vandteknologi til Kina på over 1 mia.
DKK, og Kina være dansk vandteknologis tredjestørste marked efter Tyskland og
Sverige.
Sammenfattende gælder, at eksporten af vandteknologi i Danmark i 2013 var på ca.
15,1 mia. DKK, heraf ca. 2,25 mia. DKK for vandfiltrering og vandrensning. Danmark
er nr. 2 i Europa, når man ser på, hvor stor en andel, som eksporten af vandteknologi
udgør af landets samlede eksport. Skal Danmarks eksport af vandteknologi, herunder
af vandrenseteknologi fastholdes og gerne udvides, har interessentdialogen med
producenter af vandrenseteknologi i dette projekt vist, at der optimalt bør være et robust og åbent hjemmemarked, hvor producenterne af vandrenseteknologier kan afprøve og implementere renseanlæg og renseteknologier i fuld skala.
4.2

Danske brancher beskrevet ved spildevandsmængder
Med henblik på at beskrive markedsgrundlaget for øget decentral spildevandsrensning i Danmark er der udført en analyse af spildevandsforbrugende virksomhedsbrancher:
• Dels er beskrevet de mest vandforbrugende og dermed også spildevandsproducerende virksomhedsbrancher - afsnit 4.2.1 ”Kategorisering af vandforbrugende virksomheder”.
• Dels er beskrevet fordelingen af virksomhedsstørrelser blandt de mest spildevandsproducerende virksomhedsbrancher i forhold til antallet af ansatte - afsnit 4.2.2 ”Størrelse på vandforbrugende virksomheder”.
• Dels er beskrevet placeringen af de mest spildevandsproducerende virksomheder, som er vist på danmarkskort - afsnit 4.2.3 ”Placering af store vandforbrugende virksomheder”.

4.2.1

Kategorisering af vandforbrugende virksomheder
I nedenstående tabel 4.4 fremgår vandforbruget i industrien i perioden 1995 til 2005.
Tallene er opsamlet via de daværende amter. På grund af kommunalreformen i 2007
foreligger der ikke tal fra amterne for det samlede vandforbrug i industrien efter 2005.
DANVA, som er vand- og spildevandsselskabernes brancheorganisation, har ikke tal
for vand- eller spildevandsforbrug for den efterfølgende periode. Dvs. at tabel 4.4 er
den bedste eksisterende oversigt over vandforbruget i industrien. Ifølge DANVA må
det forventes, at vandforbruget siden 2005 er faldet 10-15 % i perioden frem til 2015.
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Tabel 4.4 Vandforbrug i industrien i perioden 1996-2005. Enhed er i 1.000 kubikmeter (m ).
Tabel udarbejdet af Grontmij på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Det fremgår af tabellen, at industrien samlet forbruger 75,4 mio. kubikmeter vand i
2005. Heraf forbruges knap halvdelen i fødevareindustrien nemlig 36,3 mio. kubikmeter vand. Kemi- og plastindustrien herunder pharmaindustrien forbruger 13.7 mio. kubikmeter vand i 2005 svarende til knap en femtedel af det samlede vandforbrug i industrien.
Det konkluderes, at samlet set forbruger fødevareindustrien og kemi- og plastindustrien to tredjedele af det samlede vand- og spildevandsforbrug i Danmark. Den resterende en tredjedel af det samlede vand- og spildevandsforbrug er fordelt på de 5
øvrige virksomhedsbrancher, blandt de 7 virksomhedsbrancher, som industrien i tabel
4.4 overordnet er inddelt i.
Som udgangspunkt vil virksomheder med et stort vandforbrug også have et stort og i
de fleste tilfælde tilnærmelsesvis tilsvarende spildevandsforbrug. Undtagelsen herfra
kan f.eks. være fødevarevirksomheder, hvor de færdige produkter indeholder meget
vand, f.eks. bryggerier (producerer mindre spildevand end forbruger vand), eller hvis
produkterne indeholder mindre vand end råvarerne, f.eks. mejerier, hvor mælken opkoncentreres til mælkeprodukter og ost (producerer mere spildevand end forbruger
vand). Upåagtet heraf vil fødevarevirksomheder som branche fortsat være den mest
vandforbrugende såvel som spildevandsforbrugende branche i Danmark.
Ovenstående betragtninger om vandforbruget i Danmark bekræftes i projekt fra Naturstyrelsen /2/. I denne publikation konstateres, at vandforbruget i Danmark ikke opgøres på et niveau, der kan give oplysninger om vandforbrugets fordeling inden for de
forskellige industrielle sektorer.
En empirisk undersøgelse af vandforbruget i de 10 mest vandforbrugende virksomheder i 24 vandforsyninger konstaterer, at vandforbruget i fødevareindustrien er det
største, og at vandforbruget i pharmaindustrien har en størrelse svarende til cirka 2/3
af vandforbruget i fødevareindustrien. Undersøgelsen skal tages med forbehold grundet sit mindre omfang, men indikerer nogle størrelsesordner.
I rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture /3/ fremgår, at spildevandsforbruget i fødevareindustrien udgør over halvdelen af det samlede spildevandsforbrug i industrien.
På baggrund af 3 forskellige uafhængige kilder konkluderes, at fødevareindustrien er
den absolut mest vandforbrugende og spildevandsforbrugende virksomhedsbranche i
Danmark med et vand- og spildevandsforbrug svarende til cirka halvdelen af det samlede danske vandforbrug i industrien.

Kortlægning af virksomhedernes incitamenter for at håndtere spildevandsrensningen decentralt
Side 19

Der er ikke præcise og ensartede oplysninger i de forskellige kilder om størrelsen på
vand- og spildevandsforbruget i pharmaindustrien, men der er enighed om, at
pharmaindustrien er den næstmest vandforbrugende virksomhedsbranche i Danmark,
og dermed også næstmest spildevandsforbrugende virksomhedsbranche i Danmark.
4.2.2

Størrelse på vandforbrugende virksomheder
Amternes kategorisering og underliggende branchebetegnelser i tabel 4.4 er konverteret til de nu anvendte og standardiserede branchekoder fra Danmarks Statistik,
DB07, som følger:
• Amter: ”Føde-, drikke- og tobaksvareindustri” ⇔ Danmarks Statistik: ”Fremstilling af fødevarer” (kode 100000) ud fra Danmarks Statistiks branchekoder
DB07.
• Amter: ”Kemisk industri og plastindustri” ⇔ Danmarks Statistik: ”Fremstilling
af kemiske produkter” (kode 200000) og ”Fremstilling af farmaceutiske råvarer
og farmaceutiske præparater” (kode 210000) og ”Fremstilling af gummi- og
plastprodukter” (kode 220000).
I oversigt over Danmarks Statistiks branchekoder DB07 fremgår overordnet i alt 13
virksomhedsbrancher, som hver indeholder en række specificerede brancher, f.eks.
mejerier, slagterier og drikkevarer inden for branchekoden ”Fremstilling af fødevarer”.
Ovenstående konvertering mellem amternes branchebetegnelser og Danmarks Statistiks branchekoder er begrundet i brancheinddelingernes overskrifter og dermed indhold af brancher.
Inden for disse fire branchekoder er der via virksomhedsdatabasen Bisnode, som er
baseret på data fra Danmarks Statistik, udarbejdet nedenstående tabel 4.5. Tabellen
viser antallet af virksomheder med antal medarbejdere i kategorierne 50-99, 100-199,
200-499, 500-999 og mere end 1.000.
Virksomhedernes størrelse er beskrevet på baggrund af antal medarbejdere, der som
overordnet betragtning vurderes også at give en indikation på virksomhedernes økonomiske omsætning og spildevandsforbrug inden for de vurderede brancher.
Dette projekt er afgrænset til at beskrive store virksomheder, som af Danmarks Statistik er betegnet som virksomheder med mere end 50 ansatte. Det vil primært være de
store virksomheder, som har økonomiske incitamenter til såvel som muligheder for at
etablere egen decentral spildevandsrensning i større omfang.

Tabel 4.5 Virksomhedsfordeling i forhold til antal ansatte (i alt 192 virksomheder).
Tabel udarbejdet af Grontmij på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
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Det fremgår af tabellen, at der findes i alt 192 virksomheder med over 50 ansatte inden for de mest vandforbrugende brancher.
Hver virksomhed, med hver ét CVR-nummer, kan bestå af flere tilknyttede filialer,
hvor hver filial har ét tilhørende P-nummer. F.eks. vil store fødevareproducerende
virksomheder som Arla og Danish Crown kun figurere én gang i ovenstående tabel,
som viser antal virksomheder, til trods for at de begge har en række store filialer med
hver sit P-nummer fordelt i Danmark. Medregnes filialerne, dvs. alle P-numrene,
blandt de 192 virksomheder er der i alt 322 lokaliserede adresser.
I de store virksomheder med over 50 ansatte blandt de mest vandforbrugende virksomhedsbrancher udgør fødevarevirksomhederne over halvdelen af virksomhederne,
hvilket korrelerer med, at fødevarevirksomhederne står for ca. halvdelen af det samlede spildevandsforbrug i industrien.
4.2.3

Placering af store vandforbrugende virksomheder
På baggrund af ovenstående sammentælling i virksomhedsdatabasen Bisnode af
virksomheder med mere end 50 ansatte, er der i figur 4.6 udarbejdet kort med placeringen af samtlige 322 virksomheder og virksomhedsfilialer med alle P-numre.

Fødevare virksomheder (røde).

Pharma virksomheder (gule).
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Kemiske virksomheder (blå).

Gummi og plast virksomheder (violette).

Figur 4.6 Kort med placering af de mest vandforbrugende virksomheder i Danmark.
Kort udarbejdet af Grontmij på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Det konkluderes på baggrund af kortene med placeringen af de mest spildevandsproducerende brancher, at store fødevarevirksomheder i væsentligt omfang er placeret i Jylland og langs de store hovedfærdselsårer, herunder E45. Store pharmavirksomheder er koncentreret i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Store kemiske virksomheder er koncentreret Københavns området og de store jyske byer. Store gummi og
plast virksomheder er jævnt fordelt i hele Danmark.
Placeringen af virksomheder kan være interessant, f.eks. i forhold til indvinding af
grundvand og den tilknyttede vandforsyning samt genbrug af vand og udledning af
vand til recipient. Som udgangspunkt er der mangel på drikkevand i det østlige Sjælland samt i og omkring Storkøbenhavn, hvor de ferske recipienter, dvs. vådområder,
søer og vandløb, er påvirkede af den intensive grundvandsindvinding til drikkevand.
Det betyder at vandstanden i disse recipienter mange steder er lavere end den naturligt ville være, hvilket kan have negativ betydning for miljø og natur samt flora og fauna.
Sammentænkes decentral spildevandsrensning med øget genbrug af renset spildevand og udledning til recipient af decentralt renset spildevand fra virksomhederne, vil
det dels reducere mængden af grundvand, som skal indvindes og dels påvirke vandstanden i de ferske recipienter.
I den kontekst er det relevant, hvor de mest spildevandsforbrugende virksomheder er
placeret, dvs. især fødevarevirksomheder og pharmavirksomheder. Dette kan have
betydning for de tiltag og de indsatser, der prioriteres fra myndighederne side, for dels
måske at øge udbredelsen af decentral spildevandsrensning og dels måske i den forbindelse også samtidig at betragte hele vandkredsløbet fra grundvandsindvinding til
spildevandsudledning.
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Decentral spildevandsrensning vil dermed indgå i en større og også meget kompleks
sammenhæng med betragtninger om a) grundvandsmængder, -stand og -kvalitet
samt b) forbrug og genbrug af drikkevand samt c) spildevandsmængder og -typer
samt recipientudledning.
Dertil kommer betragtninger i forhold til klimaproblematikker, hvor kraftigt forøgede
nedbørsmængder i nogle perioder på året påvirker regnvandsafledningen i kloakker
med risiko for overløb, og øget tørke i andre perioder påvirker miljø og natur samt flora og fauna.
Dette projekts interessentdialog har vist en interesse for og efterspørgsel efter en
analyse af, hvorledes dels større vandgenbrug i virksomhederne efter decentral rensning af spildevandet og dels direkte lokal udledning fra virksomhederne af decentralt
renset spildevand, vil påvirke vandbalancerne i grundvand og recipienter. Der ønskes
en analyse af, hvordan en generel omlægning i større omfang fra central til decentral
spildevandsrensning vil påvirke hele det lokale og regionale vandkredsløb fra grundvandsindvinding til spildevandsudledning.
I betragtninger om øget brug af decentral spildevandsrensning i de mest spildevandsproducerende virksomheder i fødevareindustrien og pharmaindustrien kan dette
med udbytte sammentænkes med disse virksomheders placering, og betydningen
heraf i forhold til det samlede vandkredsløb fra grundvandsindvinding til spildevandsudledning samt i forhold til klimaproblematikkerne med mere regn i perioder og mere
tørke i andre perioder.
4.3

Danske spildevandsforbrugende brancher beskrevet ved spildevandstyper
Myndighederne anvender Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispildevand nr. 2 2006 /4/ til fastsættelse af krav til processpildevand fra virksomheder, som
ledes til kloak. Dette i forhold til om spildevandet kan ledes direkte til den centrale
spildevandsforsyning, eller om spildevandet eventuelt skal forrenses decentralt på
virksomheden.
Processpildevand omfatter spildevand fra virksomhedernes industrielle processer,
men ikke sanitært spildevand og overfladevand.
Spildevandsvejledningen indeholder vejledende krav til visse uorganiske stoffer herunder tungmetaller, chlorid og sulfat. Derudover er der bl.a. krav til suspenderet stof,
pH og temperatur.
Krav til suspenderet stof stilles for at undgå at kloakkerne stopper til i partikler. Krav til
bl.a. chlorid, sulfat og pH stilles for at beskytte kloakrør mod korrosion. Temperaturen
skal holdes nede for at forhindre afdampning af flygtige stoffer. Af hensyn til recipient
og renseanlæggets organismer stilles krav til tungmetaller og andre giftige stoffer.
Der er ikke grænseværdier for COD (chemical oxygen demand), eller BOD (biological
oxygen demand) samt P og N, da de centrale renseanlæg er bygget til at håndtere
disse stoffer.
Overordnet er 2 markedssegmenter beskrevet i forhold til virksomhedsbranche og
spildevandstype:
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• Fødevareindustrien med spildevand med COD, P og N – afsnit 4.3.1.
• Pharmaindustrien med spildevand med hormon og medicinrester – afsnit 4.3.2.
4.3.1

Fødevareindustrien med spildevand med COD, P og N
Begrundet i ensartet spildevand er fødevareindustrien et oplagt markedssegment for
øget implementering af decentral spildevandsrensning, ligesom fødevareindustrien
også er det i kraft af den mest spildevandsproducerende virksomhedsbranche i Danmark.
Dertil er de største fødevarevirksomheder blandt de store virksomheder i Danmark,
som er internationalt kendte. Fungerer decentral spildevandsrensning på disse virksomheder, vil dette kunne brande decentral spildevandsrensning såvel nationalt som
internationalt.
Store danske fødevarevirksomheder er f.eks. Arla, Danish Crown og Carlsberg.
Fødevareindustrien, som altså udgør halvdelen af det potentielle marked for decentral
spildevandsrensning vurderet på spildvandsmængder, er homogen og generisk i forhold til det producerede spildevand. Dette for inden for alle underbrancher af fødevareindustrien indeholder spildevand fra fødevareindustrien store mængder af organisk
og iltforbrugende stof, dvs. COD, P og N. Iltforbrugende stoffer er organisk materiale i
form af affald fra f.eks. slagterier eller overskudsvand fra mejerier.
Teknologien som kan håndtere spildevand fra hele fødevareindustrien er traditionel
biologisk nedbrydning, eventuel i kombination med nyere teknologier som f.eks.
membranfiltrering. Fødevareindustrien er karakteriseret ved at producere uproblematisk spildevand med store mængder organisk stof.
Renset spildevand fra fødevareindustrien vil med eksisterende tilgængelig valideret
teknologi, i forhold til decentral spildevandsrensning kunne renses til en kvalitet, så
det enten kan genbruges i produktionen eller vil kunne udledes direkte til recipienter.
Med henblik på at opnå økonomiske fordele, såvel som forbedret water footprint arbejder fødevarebranchen generelt på at nedbringe vandforbruget, rense spildevand til
genbrug i produktionen/andre formål og rense spildevandet til udledning til recipient.
I regeringens ”Vækstplan for fødevarer” fra 2013 fokuseres bl.a. på ”Bæredygtig og
ressourceeffektiv fødevareproduktion”. Inden for rammerne heraf findes flere initiativer bl.a. projektet ”Det vandløse mejeri”.

4.3.2

Pharmaindustrien med spildevand med hormon og medicinrester
Begrundet i ensartet spildevand, om end det kan indeholde i tusindvis af forskellige
kemiske stoffer, er pharmaindustrien et oplagt markedssegment for øget implementering af decentral spildevandsrensning, ligesom pharmaindustrien også er det i kraft af
den næstmest spildevandsproducerende virksomhedsbranche i Danmark.
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Dertil er de største pharmavirksomheder blandt de store virksomheder i Danmark,
som er internationalt kendte. Fungerer decentral spildevandsrensning på disse virksomheder, vil dette kunne brande decentral spildevandsrensning såvel nationalt som
internationalt.
Store danske pharmavirksomheder er f.eks. Novo, Lundbeck og Leo Pharma.
I forhold til spildevand optræder hospitaler på linje med pharmavirksomheder, da også disse producerer tilsvarende problematisk spildevand, i visse tilfælde dog med mere kompleks sammensætning af spildevandet.
I Danmark er hele hospitalssektoren under kraftig modernisering. Bl.a. skal 12 eksisterende sygehuse opgraderes til supersygehuse, og 6 nye supersygehuse skal etableres henholdsvis i Aalborg, Gødstrup, Aarhus, Odense, Køge og Hillerød.
Spildevandet fra pharmaindustrien og hospitaler indeholder medicinske stoffer, som
har en stærk påvirkning af både mennesker og miljø. Mange af stofferne er svært
nedbrydelige og/eller giftige (A-stoffer, se afsnit 4.3.3.). Udledning af disse stoffer fra
hospitaler eller fra ambulante patienter sker ofte som sanitært spildevand, og stofferne kan være delvist nedbrudt i patienterne inden udledning.
Udledning af antibiotika kan gøre bakterier i spildevandet resistente. Ved øget
mængder af resistente bakterier i recipienter, vil risici for infektion af mennesker med
resistente bakterier også øges.
Pharmaindustrien inklusiv hospitaler er homogen og generisk i forhold til det producerede spildevand. Spildevand fra pharmaindustrien og hospitaler indeholder typisk
problematiske stoffer som medicinrester, hormonforstyrrende stoffer, patogene bakterier og vira m.fl.
Teknologien som kan håndtere spildevand fra pharmaindustrien inklusiv hospitaler vil
derfor være traditionel biologisk nedbrydning i kombination med nyere teknologier og
videreudviklinger af teknologier som f.eks. membranfiltrering, UV, ozon og varmebehandling.
Et synspunkt er, at det giver god mening at behandle de problematiske stoffer fra
hospitaler og pharmaindustrien ved kilden, hvor de findes i den højeste koncentration
modsat behandling i det centrale spildevandsanlæg, hvor stoffer er fortyndet betydeligt og hvor renseteknologien i form af biologisk rensning ikke entydig er velegnet til
mange af disse stofkomponenter.
Medicinrester i spildevand fra sundhedssektoren kompliceres af det stigende antal
ambulante indlæggelser og behandlinger. Udviklingen medfører, at flere patienter
kommer hurtigere i eget hjem og bringer medicinen med. Det vil alt andet betyde, at
selvom der udføres decentral spildevandsrensning på hospitalerne vil de centrale anlæg fortsat skulle kunne håndtere væsentlige mængder medicinrester i spildevandet
og vedligeholde og drive særlige anlæg til fjernelse af eventuelle særligt problematiske stoffer i husholdningsspildevandet.
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Renset spildevand fra pharmaindustrien og sundhedssektoren vil med den tilgængelig teknologi i forhold til decentral spildevandsrensning kunne renses til en kvalitet, så
det enten kan genbruges eller vil kunne udledes direkte til recipienter.
4.3.3

Øvrig industri med mange forskellige typer spildevand
Den resterende spildevandsproduktion i Danmark er fordelt på en række mindre virksomhedsbrancher sammenlignet med fødevareindustrien og pharmaindustrien, jf. tabel 4.4. Spildevandet kan indeholde mange typer af spildevand i form af organiske og
uorganiske stoffer.
Helt afhængig af virksomhedsbranchen indeholder spildevandet fra disse virksomheder spild- og/eller bi- og hjælpeprodukter fra produktionen, der kan være helt, delvist
opløste i vand eller være på partikulær form.
Ifølge Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispildevand nr. 2 2006 /4/ skal
organiske stoffer vurderes efter toksicitet, persistens og nedbrydelighed. De organiske stoffer grupperes i A, B og C efter en vurdering i spildevandsvejledningen.
A-stoffer er karakteriseret ved at have human skadevirkning og være svært nedbrydelige, giftige og persistente. A-stoffer skal undgås i spildevand. Eksempler på A- stoffer
er benzen (indgår i oliestoffer), visse PAH´er (reststoffer efter forbrænding) og formaldehyd (konservering).
B-stoffer er uden human skadevirkning, mindre giftige men stadig svært nedbrydelige.
B-stoffer er bl.a. LAS (bruges i vaskemidler) og DEHP (plastblødgører). Der er fastsat
grænseværdier for udvalgte B-stoffer.
C-stoffer er let nedbrydelige og de mindst giftige af stofferne. Eksempler på C-stoffer
er ethanol (sprit), eddikesyre (afkalkning) og acetone (opløsningsmiddel). Myndighederne kan fastsætte grænseværdier for B og C-stoffer, hvis det vurderes nødvendigt.
Sammenlignet med fødevareindustrien og pharmaindustrien samt sundhedssektoren,
som umiddelbar er homogen og generisk i forhold til spildevandets type og rensning
samt renseteknologier, fremstår den øvrige industri modsat meget inhomogen afhængig af den konkrete branche.
På den ene side benyttes mange af de samme renseteknologier som for fødevareindustrien og pharmaindustrien, men samtidig er sammensætningen og kombinationen
af renseteknologier meget konkret målrettet de specifikke spildevandsstoffer i de konkrete brancher.
Teknologierne som kan håndtere spildevand decentralt fra den øvrige industrier vil
altså afhænge af den enkelte virksomheds sammensætning i spildevand. Typisk vil
traditionel biologisk nedbrydning og kemisk udfældning, membranfiltrering, aktivt kul,
kemisk oxidation samt en række forskellige fysiske-kemiske metoder kunne finde anvendelse.
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4.4

Sammenfatning markedspotentiale
Såvel i fødevareindustrien som i pharmaindustrien, som er de mest vand- og spildevandsforbrugende virksomhedsbrancher i Danmark, er der store økonomiske potentialer i, såvel at spare på vandressourcen som at rense og genanvende vandet i en
række processer. Målet er at få mere ud af mindre vand ved at genanvende vandet
flere gange uden at det går ud over kvaliteten af de producerede varer.
Mange virksomheder udfører i dag vandrensning på forskellige niveauer og i forskelligt omfang. Ligeledes pågår en række projekter med innovation, test og udvikling af
anlæg og teknologier til vandrensning, ofte i et tæt samarbejde mellem spildevandsproducerende virksomheder og virksomheder, der producerer vandrenseteknologi.
Ligeledes i sundhedssektoren på en række hospitaler pågår en række udviklingsprojekter med fokus på decentral spildevandsrensning. Bl.a. er der på Herlev Hospital
netop etableret et fuldskala decentralt renseanlæg, ligesom der køres forsøg på
Skejby og andre hospitaler.
Resultaterne af disse innovative udviklingsprojekter forventes af flere spildevandsforbrugende virksomheder såvel som producenter af vandrenseteknologi, som dette projekt har været i dialog med, at være begyndelsen til en positiv udvikling ift. intelligent
vandhåndtering i vandforbrugende virksomheder. Denne proces forventes også i stigende omfang at udfordre vilkårene for anvendelse af sekundavand, bl.a. i forhold til
vandkvalitet, i produktionen, samt vilkårene for udledning af renset spildevand direkte
til recipient m.m.
Regeringens vækstplan /1/ vurderer, at fødevareindustrien er relevant for øget brug af
decentral spildevandsrensning, fordi virksomheder i fødevareindustrien anvender
meget vand for at holde en høj hygiejnestandard og leve op til krav fra eksportmarkederne. Ligeledes vurderer regeringens vækstplan, at sundhedssektoren er et relevant
område for øget brug af decentral spildevandsrensning, idet hospitaler har en høj afledning af særligt forurenet spildevand.
Ovenstående især i forhold til det danske marked. Men også i forhold til eksport er
håndtering af rent vand og spildevand fortsat én af verdens store udfordringer. Forurening af ferskvand, ikke-bæredygtig vandindvinding og mangel på drikkevand er alle
drivere for vandbesparelser, genanvendelse af vand og decentral rensning af spildevand. Dertil kommer behovet for teknologi til overvågning, kvalitetssikring af vandet
samt rådgivning til donorer, myndigheder, virksomheder og befolkningen.
Potentialet er stort ikke kun i udviklingslande, men også i stærkt voksende økonomier
som f.eks. Indien, Kina m.fl.
Danske virksomheder er med i udviklingen, men ville stå endnu stærkere i konkurrencen ved at have en øget efterspørgsel og dermed teknologiudvikling og referencer fra
hjemlandet.
Endvidere vil det gavne danske virksomheder med en øget dansk aktivitet i forhold til
rådgivning af donorer og lokale myndigheder i disse lande – det medvirker til at de lokale ambitioner om miljø, sundhed og ressourceeffektivitet er på højt fagligt og teknisk niveau som giver sig udslag i efterspørgslen af renseteknologi.
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Fødevareindustrien og pharmaindustrien inklusiv hospitaler i sundhedssektoren udgør oplagte markedssegmenter for udvikling og anvendelse af decentral spildevandsrensning, dels fordi disse brancher er de mest spildevandsproducerende i Danmark,
og dels fordi disse brancher hver for sig producerer ensartet spildevand. Også i andre
virksomhedsbrancher er der markedspotentialer, men de konkrete virksomhedsbrancher er så noget mindre og spildevandet vil være forskelligt mellem de forskellige
brancher. Dette projekt vurderer på baggrund af ovenstående markedsbeskrivelser
og nedenstående interessentanalyse, herunder dialogmøde og workshop, at der er et
stort potentiale for udvikling og salg af proces knowhow og renseteknologi samt komplette anlæg til decentral spildevandsrensning i danske og internationale vandforbrugende og spildevandsforbrugende virksomheder.
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5

BUSINESSCASES OG INTERESSENTANALYSE
Vidensgrundlaget for dette projekt er baseret på en dialog med væsentlige centrale
aktører i forhold til såvel decentral som central spildevandsrensning, herunder afholdelse af et dialogmøde og en workshop samt indhentning af 4 virksomhedsspecifikke
regnskaber for vand og spildevand til udarbejdelse af business cases.

5.1

Høring af centrale aktører på dialogmøde
Som optakt og kickoff til nærværende projekt om kortlægning af virksomhedernes incitamenter for decentral spildevandsrensning var Erhvervsstyrelsen den 7. november
2014 vært for et dialogmøde med deltagelse af væsentlige centrale aktører og interessenter i forhold til decentral spildevandsrensning såvel som central spildevandsrensning, dvs. myndigheder, produktionsvirksomheder, vandselskaber og producenter/leverandører af renseteknologi.
Formålet med dialogmødet var at screene de væsentlige tilgange og holdninger i forhold til muligheder og barrierer for øget decentral spildevandsrensning hos virksomheder.
På dialogmødet blev bl.a. gennemført en rundbordsdiskussion af 3 på forhånd udleverede spørgsmål. I tekstboks 5.1 fremgår de 3 spørgsmål samt de resulterende pointer og læringspunkter fra diskussionerne, som de i fællesskab er refereret af Grontmij og Erhvervsstyrelsen og efterfølgende rundsendt til deltagerne.
Følgende institutioner deltog i diskussionen i forhold til den decentrale spildevandsrensning: Danish Crown, Dansk Miljøteknologi, DHI, DANVA, Grundfos, Niras, Novozymes, Aarhus Vand, Kammeradvokaterne, Naturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Helt grundlægende var der 3 klare udmeldinger fra de centrale aktører på mødet:
• Decentral spildevandsrensning udføres kun, såfremt det er økonomisk fordelagtigt for virksomheden. Gavnlige miljøeffekter kan være en sideeffekt, men det
er økonomien der er hovedincitamentet.
• Der efterlyses nye tilgange til og nye forvaltningsmæssige praksis for genanvendelse af renset spildevand og procesvand i produktionen.
• Der efterlyses nye tilgange til og nye forvaltningsmæssige praksis for at udlede
renset spildevand direkte fra virksomhederne ud til recipient.
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Hvor er der størst potentiale for decentral rensning?
Der var generel konsensus om, at industrien er et område, hvor der er et stort potentiale for decentral rensning af
spildevand nationalt og internationalt. Nogle fremførte, at decentral rensning af spildevand generelt i yderområder,
bydele samt i det åbne land også rummer et potentiale.
Nogle mente, at den nødvendige understøttende teknologi til at rense spildevandet decentralt allerede eksisterer.
Derfor mente de, at det er vigtigt, at producenter og leverandører af produkter og services til decentral spildevandsrensning får mulighed for at demonstrere, at anlæg virker i fuld skala og er driftssikre.
Nogle fremførte, at det med fordel kan undersøges, hvor der kan identificeres potentialer for at anvende sekundavand i produktionen. Som eksempel blev nævnt Danish Crown, der udfører decentral rensning – men hvis vandet
kommer i kontakt med fødevarer, må det ikke genbruges grundet nogle af Fødevarestyrelsens krav til drikkevandskvaliteten. Der var derfor nogle, som mente, at der er behov for at gentænke, hvornår det er fornuftigt at
anvende drikkevandskvalitet, og hvornår der kan anvendes sekundavand.
Nogle mente, at moderne sensor- og overvågningsteknologier fremadrettet kan få en stor betydning for udbredelsen af decentral spildevandsrensning med direkte udledning til recipient.
Hvilke incitamenter og virkemidler kan bidrage til at sikre en attraktiv forretningsmodel for decentral rensning?
Nogle mente, at det er afgørende, at økonomien i den decentrale spildevandsrensning sikres gennem attraktive
forretningsmodeller. Økonomien ses af mange, som det grundlæggende hovedincitament for decentral spildevandsrensning. Nogle fremførte, at sekundært spiller bedre miljø også en rolle. I forlængelse heraf mente nogle, at
der bør ses på afvejningen mellem miljøhensyn og mulighederne for at udlede spildevand direkte til recipient herunder vurderingen af risici ved decentral spildevandsrensning, så decentral spildevandsrensning bliver et realistisk valg for flere virksomheder.
Det blev fremført af nogle af interessenterne, at kommunerne i nogle tilfælde ikke vil (eller kan) give tilladelse til
afkobling fra kloaknettet med henblik på at tillade decentral rensning med direkte udledning til recipient, og det kan
være en udfordring i forhold til den decentrale spildevandsrensning. Med henblik på at etablere vand- og omkostningsbesparende tiltag, mente nogle, at branchen med fordel kan sætte mål for anvendelsen af sekundavand i fx
køletårne eller som skyllevand.
Hvilke muligheder skaber dette for teknologiudvikling og eksport?
Nogle af interessenterne mente, at Danmark - optimalt set - skal skabe et forspring i forhold til teknologi og markedstestning af denne for at markere sig internationalt. Øget brug af sekundavand og øgede muligheder for direkte
udledning af renset spildevand til recipient kan skabe incitament og marked for øget decentral spildevandsrensning. Nogle mente, at sensorteknologien kan spille en vigtig rolle her.

Tekstboks 5.1 Pointer og læringspunkter fra dialogmøde i Erhvervsstyrelsen.
Tekstboks udarbejdet af Grontmij på baggrund af referat fra dialogmøde.

De centrale aktørers udmeldinger på dialogmødet har sammen med ovenstående
analyse af markedspotentialet for decentral spildevandsrensning været retningsgivende for projektets videre arbejde med kortlægning af virksomhedernes incitamenter
for decentral spildevandsrensning, som de især er kommet til udtryk i nedenstående
business cases.
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5.2

Business cases
Med det gennemførte projekt har formålet især været, at få overblik over de økonomiske potentialer for spildevandsproducerende virksomheder i forbindelse med øget
brug af decentral spildevandsrensning. Herunder en vurdering af, hvorvidt og hvornår
decentral spildevandsrensning er a) økonomisk attraktivt, b) juridisk muligt og c) teknisk muligt.
Derfor er der opstillet 4 business cases for at vise de økonomiske muligheder for private virksomheder, som viser de økonomiske potentialer såvel under de nuværende
forhold, men også hvis potentielle forvaltningsmæssige ændringer finder sted i reguleringen eller incitamenter bliver introduceret.
De udvalgte business cases er udarbejdet med udgangspunkt i høringen af centrale
aktører på dialogmødet hos Erhvervsstyrelsen, jf. ovenstående afsnit 5.1. På dialogmødet var virksomhedernes hovedpointe, at decentral spildevandsrensning bliver udført i virksomhederne, hvis det overordnet er økonomisk rentabelt.
I den forbindelse pegede virksomhederne især på behovet for nye tilgange til og nye
forvaltningsmæssige praksis for genanvendelse af renset spildevand og procesvand i
produktionen såvel som nye tilgange til og nye forvaltningsmæssige praksis for at udlede renset spildevand direkte fra virksomhederne ud til recipient.
Pointen på dialogmødet var, at ændret praksis og forvaltning i forhold til genbrug af
renset spildevand og udledning af renset spildevand direkte fra virksomhederne ud til
recipient i dag udgør meget væsentlige barrierer for, at der ikke i større omfang udføres decentral spildevandsrensning på virksomhederne. Og modsat ville muligheden
herfor udgøre et væsentlig incitament for at i større omfang at udføre decentral spildevandsrensning på virksomhederne.
På baggrund af dialogmødet er 4 scenarier for decentral spildevandsrensning derfor
formuleret, som på baggrund af vand- og spildevandsregnskaberne i 4 konkrete virksomheder er analyseret og vurderet i business cases:
• Konventionel udledning af spildevand uden rensning til central spildevandsforsyning. Dette scenarie er reference og baseline for situationen i dag, som andre eventuelt fremtidige tiltag kan sammenlignes med.
• Egen decentral spildevandsrensning (forrensning) og udledning af renset spildevand/procesvand til central spildevandsforsyning.
• Egen decentral spildevandsrensning og udledning af renset spildevand/procesvand til recipient.
• Egen decentral spildevandsrensning og genbrug af det rensede vand.

5.2.1

Spildevandets værdikæder
I forbindelse med betragtninger om barrierer og incitamenter for decentral spildevandsrensning kan med fordel beskrive spildevandets værdikæde, jf. figur 5.2.
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Figur 5.2 Spildevandets værdikæder i forhold til anvendelse. Figur udarbejdet af Grontmij.

Som biprodukt af virksomhedernes produktion opstår spildevand og slam, som skal
håndteres til enten a) centrale spildevandsforsyning, b) recipient, c) genbrug eller d)
samkøring i form af genbrug og symbiose med andre virksomheder eller den centrale
spildevandsforsyning.
Spildevandets værdikæde beskriver, hvorledes spildevandet renses og bortskaffes og
svarer dermed også til de scenarier, som er beskrevet i ovenstående business cases.
Dette i forhold til afledning af spildevand til central spildevandsforsyning, til recipient
eller til genbrug. Samkøring af spildevand i form af genbrug og symbiose med andre
virksomheder er ikke beskrevet ved business cases.
Udledning af renset spildevand til recipient eller genbrug af spildevand, vil tilnærmelsesvis altid kræve en forudgående rensning af spildevandet. Spildevand tilsluttet den
centrale spildevandsforsyning eller spildevand til samkøring, kan være renset eller
urenset.
• Værdikæde central spildevandsrensning: Kræver en tilslutningstilladelse udstedt af kommunen med tilhørende vilkår, som spildevandet skal overholde i
forhold til indholdet af nærmere angivne stoffer, dvs. typer, koncentrationer og
mængder af stoffer.
• Værdikæde recipient: Kræver en udledningstilladelse udstedt af kommunen
med tilhørende vilkår, som spildevandet skal overholde i forhold til indholdet af
nærmere angivne stoffer, dvs. typer, koncentrationer, temperatur og mængder
af stoffer. Udledning til recipient vil typisk kræve, at virksomheden udfører
egen rensning af spildevandet.
• Værdikæde genbrug: Kræver typisk en decentral rensning af spildevandet eller procesvandet, før vandet på ny kan indgå i virksomhedens produktionsprocesser. I renseprocesserne er der behov for at det genbrugte vand i løbende
flow overholder specificerede kvalitetskrav, således at det udgør en pålidelige
og ensartet leverance som genbrugsvand. Endvidere skal der typisk indhentes
særlige tilladelser og dispensationer til at anvende vand af anden kvalitet end
drikkevandskvalitet i produktionen.
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• Værdikæde samkøring/symbiose: Salg/bytte/samkøring af urenset eller delvist decentralt renset spildevand, energi eller værdistoffer. Værdistoffer og
stofstrømme, som er i overskud i én virksomhed, kan udgøre en ressource,
der kan nyttiggøres i en anden virksomhed.
5.2.2

Rødkærsbro Mejeri business case
Ved omlægning af produktionsstrukturen inden for Arla Foods, blev der på mejeriet i
Rødkærsbro investeret i en yderligere membranfiltrering af valle, således at der skulle
køres mindre væske til valle protein oparbejdning på en anden central fabrik. Herved
øges spildevandsmængden, også kaldet RO-vand, i Rødkærsbro med 450 m3 pr.
dag.
Arla Foods og Grundfos indledte derfor i begyndelsen af 2014 et samarbejde, med
henblik på test af mulighederne, for at oprensning af RO-vandet. I første omgang med
henblik på direkte udledning til recipient, men med den klare målsætning, at kunne
genanvende vandet når den endelig kvalitet og kvalitetsstabilitet var kendt.
Efter en større forsøgsrunde indbefattende laboratorie- og pilotskala test er der indgået aftale om leverance af et fuldskala anlæg, som vil være i drift i første kvartal
2015. Beregningsforudsætninger for business case fremgår af bilag 1.
I nedenstående tabel 5.3 er udført business case beregninger for 4 scenarier henholdsvis:
• Udledning direkte til central spildevandsforsyning uden rensning (Baseline, dvs.
nutidig situation).
• Egen rensning og udledning til central spildevandsforsyning (Rens + Kloak).
• Egen rensning og udledning til recipient (Rens + Recip).
• Egen rensning og genbrug af 100 % af det rensede vand (Rens + Gen).
Scenarier
Vandforbrug
Spildevand til Kloak
Spildevand til recipient
Spildevand til Genbrug
Omkostninger til særbidrag
Omkostninger til spildevand
Omkostninger til vandforbrug
Drift af anlæg - Spildevand
Årlig udgift
Årlig besparelse ift. Baseline
Investering i anlæg
Investering i alt
Nutidværdi
Besparelse i nutidskroner ift. baseline (Nettonutidsværdi)
Intern rente
Tilbagebetalingstid
Omkostning til vand
Omkostning til spildevand

Enhed
m3/år
m3/år
m3/år
m3/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr
Kr
Kr
Kr
%
år
kr / m3
kr / m3

Baseline
Rens + Kloak Rens +recip
157.500
157.500
157.500
157.500
157.500
157.500
127.969
4.531.745
869.400
5.529.114
-

4.531.745
869.400
630.000
6.031.145
-502.031
13.800.000
13.800.000
89.918.004
-20.091.999

69.826.005
0% Ej relevant
0
5,5
5,5
29,6
32,8

26.005
869.400
630.000
1.525.405
4.003.709
13.800.000
13.800.000
28.683.522
41.142.483
41%
2,4
5,5
4,2

Tabel 5.3 Business case for Rødkærsbro Mejeri. Tabel udarbejdet af Grontmij.

Rens + Gen
157.500
157.500
630.000
630.000
4.899.114
13.800.000
13.800.000
16.514.681
53.311.324
55%
1,8
4,0
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Det fremgår af tabel 5.3, er der årlige besparelser på henholdsvis ca. 4,0 og ca. 4,9
mio. kr. henholdsvis ved udledning til recipient og genbrug. Ved den nuværende situation, hvor det rensede vand ledes til den centrale spildevandsforsyning er der ekstra
årlige omkostninger på ca. 0,5 mio. kr.
Dette mønster gentager sig betragtet over en 20 årig periode og omregnet til nutidsværdi, hvor besparelserne er henholdsvis ca. 41,1 og ca. 53,3 mio. kr. og de ekstra
omkostninger er ca. 20,1 mio. kr., hvor det rensede vand ledes til den centrale spildevandsforsyning.
Tilbagebetalingstiden er 2,4 år (intern rente 41 %) ved rensning og udledning til recipient og 1,8 år (intern rente 55 %) ved rensning og genbrug.
Samlede omkostninger til håndtering af spildevand er 29,6 kr./m3 ved urenset spildevandsudledning til central spildevandsforsyning, 32,8 kr./m3 ved rensning og udledning til central spildevandsforsyning, 4,2 kr./m3 ved rensning og udledning til recipient
og 4,0 kr./m3 ved rensning og genbrug.
Konklusionen på business case for rensningsanlæg på Rødkærsbro Mejeri er, at der
er betydelige økonomiske besparelser ved egen decentral spildevandsrensning henholdsvis a) ved rensning og udledning til recipient og b) ved rensning og genbrug.
De væsentlige fordele ved anlægget til decentral spildevandsrensning på Rødkærsbro Mejeri er:
•
•

Økonomisk: Besparelse når myndighedernes tilladelser foreligger til udledning til recipient og genbrug.
Driftserfaringer: Fuldskala anlæg i drift.

De væsentlige forvaltningsmæssige barrierer ved anlægget til decentral spildevandsrensning på Rødkærsbro Mejeri er:

5.2.3

•

Recipientudledning/genbrug: Barrierer er myndighedernes 0-krav til udledningstilladelse til recipient ift. vandhandleplaner, habitatdirektiv og Natura2000, hvilket gør, at det ikke er muligt at få en tilladelse. Endvidere skal der
opnås dispensation for anvendelse af vand af drikkevandskvalitet i produktionen.

•

Afkobling fra central spildevandsforsyning: Manglende business case, hvis
ikke tilladelser til recipientudledning/genbrug kan erhverves. I tilfældet Rødkærsbro Mejeri er der principielt ikke tale om manglende afkobling, men
manglende tilkobling, fordi det nye renseanlæg er tilknyttet en produktionsudvidelse. Til trods for dette har mejeriet ikke fået en udledningstilladelse.

Thise Mejeri business case
Thise Mejeri grovrenser selv spildevandet fra ca. 4.000 mg COD (chemical oxygen
demand) til ca. 1.000 mg COD pr liter. Herefter udsprøjtes det rensede spildevand på
landbrugsjord efter slambekendtgørelsen, dvs. at de næringsstoffer der tilføres med
spildevandet indgår i landmandens gødningsregnskab.

Kortlægning af virksomhedernes incitamenter for at håndtere spildevandsrensningen decentralt
Side 34

I 2013 havde Thise Mejeri et vandforbrug på 139.000 m3 og til rensningsanlægget
blev udledt 147.000 m3. Årsagen til at der udledes mere vand end det tages ind, er
opkoncentrering af mælk og valle dels gennem et RO anlæg (reverse osmosis = omvendt osmose) og dels via UF filtrering (ultrafiltrering).
Efter Slambekendtgørelsen må der ikke ske tilførsel til markerne mellem 15. oktober
og 1. februar. Derfor har Thise Mejeri etableret en lagune (lavvandet vådområde) på
25.000 m3 i 2003 til opsamling af det rensede spildevand i vinterperioden. Lagunen er
med årene blevet for lille, og siden 2008 har Thise Mejeri hvert år fået dispensation til
også at tildele en begrænset mængde renset spildevand til landbrugsjorden
i vinterperioden, arealer med frøgræs.
Thise Mejeri er nu ved at få en permanet godkendelse til at udlede renset spildevand
til et pilefordampningsanlæg (marker beplantet med pil, som opsuger det rensede
spildevand og fordamper det). I samarbejde med en lokal landmand, som aftager det
rensede spildevand, er det etableret ca. 9 ha med pil. Udledningstilladelsen forventes
givet i 2015. Beregningsforudsætninger for business case fremgår af bilag 1.
I nedenstående tabel 5.4 er udført business case beregninger for 3 scenarier henholdsvis:(dvs. eksemplet, hvor virksomheden selv renser spildevandet og efterfølgende leder vandet til central spildevandsforsyning er ikke medtaget):
• Udledning direkte til central spildevandsforsyning uden rensning (Baseline. Dette scenarie er ikke sker ikke og er muligt på Thise Mejeri, men det er medtaget
for sammenligning).
• Egen rensning og mellemdeponering i lagune og udsprøjtning på landbrugsmarker (Rens + Lagune).
• Egen rensning og udledning til pilefordampningsanlæg, hvorfra spildevandet
fordamper (Rens + Pil).
Scenarier
Vandforbrug
Spildevand til Kloak
Spildevand til recipient
Omkostninger til særbidrag
Omkostninger til spildevand
Omkostninger til vandforbrug
Drift af anlæg - Spildevand
Årlig udgift
Årlig besparelse ift. Baseline
Investering i anlæg
Investering i genbrug
Investering i alt
Nutidværdi
Besparelse i nutidskroner ift. baseline (Nettonutidsværdi)
Intern rente
Tilbagebetalingstid
Omkostning til vand
Omkostning til spildevand

Enhed
m3/år
m3/år
m3/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
%
år
kr / m3
kr / m3

Baseline Rens + Lagune
139.000
139.000
147.000
147.000
615.930
3.339.990
1.192.040
5.147.960

65.012.495

74.970
3.339.990
1.192.040
389.952
4.996.952
327.124
10.000.000
10.000.000
72.406.289
-7.393.794

0% Ej relevant
0
8,6
8,6
26,9
25,9

Tabel 5.4 Business case for Thise Mejeri. Tabel udarbejdet af Grontmij.

Rens + Pil
139.000
147.000
74.970
396.900
1.192.040
389.952
2.053.862
3.285.386
10.000.000
1.500.000
11.500.000
33.836.455
31.176.040
40%
2,5
8,6
5,9
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Det fremgår af tabel 5.4, er der årlige besparelser på henholdsvis ca. 0,3 og ca. 3,3
mio. kr. henholdsvis ved lagune/udsprøjtning på landbrugsmarker og pilefordampningsanlæg.
Over en 20 årig periode og omregnet til nutidsværdi, er der ekstra omkostninger på
ca. 7,4 mio. kr. ved lagune/udsprøjtning på landbrugsmarker og besparelser på ca.
31,2 mio. kr. ved pilefordampningsanlæg, hvis der sammenholdes med baseline situationen, som er udledning af spildevand direkte til central spildevandsforsyning (som
ikke er mulig for Thise Mejere).
Tilbagebetalingstiden er 2,5 år (intern rente 40 %) ved pilefordampningsanlægget.
Samlede omkostninger til spildevand er 26,9 kr./m3 ved urenset spildevandsudledning
til central spildevandsforsyning, 25,9 kr./m3 ved lagune/udsprøjtning på landbrugsmarker og 5,9 kr./m3 ved pilefordampningsanlæg.
Konklusionen på business case for rensningsanlæg på Thise Mejeri er, at der er betydelige økonomiske besparelser ved egen decentral spildevandsrensning og udledning til pilefordampningsanlæg.
Omkostninger i kr./m3 er omtrentligt ens for udledning til central spildevandsforsyning
(som ikke er mulig) sammenlignet med egen decentral rensning/lagune/udsprøjtning
på landbrugsmarker.
De væsentlige fordele ved anlægget til decentral spildevandsrensning på Thise Mejeri.
•

Økonomisk: Besparelse når tilladelser til pilefordampningsanlægget foreligger. Status quo i omkostninger ved lagune/udsprøjtning på landbrugsmarker
sammenlignet med udledning af urenset spildevand til central spildevandsforsyning. Sidstnævnte har aldrig været et alternativ fordi rør og renseanlæg ikke
har tilstrækkelig kapacitet.

De væsentlige forvaltningsmæssige barrierer ved anlægget til decentral spildevandsrensning på Thise Mejeri er:
•

5.2.4

Myndighedstilladelse: At få tilladelse til udledning af eget renset spildevand
til pilefordampningsanlæg.

Taulov Mejeri business case
Processpildevand fra Taulov Mejeri ledes til en udligningstank (tank til udligning af tilstrømningen af spildevand, før det ledes videre) og herefter offentlig kloak til Fredericia Centralrenseanlæg. Der har tidligere været arbejdet med tanken om etablering af
eget decentralt renseanlæg. Begrundelsen for at etablere eget decentralt renseanlæg
er økonomi. Arla Foods har 6 renseanlæg i Danmark og har ekspertise og erfaring i at
drive disse anlæg. Renseanlægget er endnu ikke etableret.
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Taulov Mejeri har et årligt vandforbrug på 562.085 m3/år og et årligt spildevandsforbrug på 539.828 m3/år. Beregningsforudsætninger for business case fremgår af bilag
1.
I nedenstående tabel 5.5 er udført business case beregninger for 4 scenarier henholdsvis:
• Udledning direkte til central spildevandsforsyning uden rensning (Baseline, dvs.
nutidig situation).
• Egen rensning og udledning til central spildevandsforsyning (Rens + Kloak).
• Egen rensning og udledning til recipient (Rens + Recip)
• Egen rensning og udledning til recipient af 60 % af det rensede vand og genbrug af 40 % af det rensede vand (Rens + Gen).
Scenarier
Vandforbrug
Spildevand til Kloak
Spildevand til recipient
Spildevand til Genbrug
Omkostninger til særbidrag
Omkostninger til spildevand
Omkostninger til vandforbrug
Drift af anlæg - Spildevand
Drift af anlæg - Vandgenbrug
Årlig udgift
Årlig besparelse ift. Baseline
Investering i anlæg
Investering i alt
Nutidværdi
Besparelse i nutidskroner ift. baseline (Nettonutidsværdi)
Intern rente
Tilbagebetalingstid
Omkostning til vand
Omkostning til spildevand

Enhed
m3/år
m3/år
m3/år
m3/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr
Kr
Kr
Kr
%
år
kr / m3
kr / m3

Baseline
Rens + Kloak Rens + Recip
562.085
562.085
562.085
780.000
780.000
780.000
1.010.326
14.174.810
8.521.209

14.174.810
8.521.209
5.397.600

128.785
8.521.209
5.397.600

23.706.345
-

28.093.619
-4.387.274
41.000.000
41.000.000
398.429.960
-99.047.559

14.047.593
9.658.751
41.000.000
41.000.000
207.539.894
91.842.507
31%
3,2
15,2
7,1

299.382.400
0% Ej relevant
0
15,2
15,2
19,5
25,1

Rens + Gen
250.085
468.000
312.000
77.271
3.791.289
3.120.000
1.722.240
8.710.799
14.995.545
41.000.000
41.000.000
135.011.122
164.371.278
58%
1,7
9,8
4,1

Tabel 5.5 Business case for Taulov Mejeri. Tabel udarbejdet af Grontmij.

Det fremgår af tabel 5.5, er der årlige besparelser på henholdsvis ca. 9,7 og ca. 15,0
mio. kr. henholdsvis ved udledning til recipient og genbrug. Ved den nuværende situation, hvor det rensede vand ledes til den centrale spildevandsforsyning, er der ekstra
årlige omkostninger på ca. 4,4 mio. kr.
Dette mønster gentager sig betragtet over en 20 årig periode og omregnet til nutidsværdi, hvor besparelserne er henholdsvis ca. 91,8 og ca. 164,4 mio. kr. De ekstra
omkostninger er ca. 99,0 mio. kr., hvor det rensede vand ledes til den centrale spildevandsforsyning. Dvs. at det er 99,0 mio. kr. billigere at lede spildevandet direkte til
den centrale spildevandsforsyning i stedet for først at rense spildevandet decentralt
og derefter lede det rensede vand til central spildevandsforsyning.
Tilbagebetalingstiden er 3,2 år (intern rente 31 %) ved rensning og udledning til recipient og 1,7 år (intern rente 58 %) ved rensning og genbrug.
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Samlede omkostninger til spildevand er 19,5 kr./m3 ved urenset spildevandsudledning
til central spildevandsrensning, 25,1 kr./m3 ved rensning og udledning til central spildevandsrensning, 7,1 kr./m3 ved rensning og udledning til recipient og 4,1 kr./m3 ved
rensning og recipientudledning/genbrug.
Konklusionen på business case for rensningsanlæg på Taulov Mejeri er, at der er betydelige økonomiske besparelser ved egen decentral spildevandsrensning henholdsvis a) ved rensning og udledning til recipient og b) ved rensning og recipientudledning/genbrug.
De væsentlige fordele ved anlægget til decentral spildevandsrensning på Taulov Mejeri er:
•

Økonomisk: Besparelse såfremt renseanlægget etableret og når tilladelser foreligger til udledning til recipient og genbrug.

De væsentlige barrierer ved anlægget til decentral spildevandsrensning på Rødkærsbro Mejeri er:

5.2.5

•

Recipientudledning/genbrug: At få tilladelser til udledning til recipient samt
dispensationer og vilkår for eventuel genbrug af renset spildevand i produktionen.

•

Afkobling fra central spildevandsforsyning: Manglende business case, hvis
ikke tilladelser kan fås til recipientudledning/genbrug. Det decentrale anlæg til
spildevandsrensning er ikke etableret endnu, og tilladelser kan først ansøges,
når anlægget er etableret og der foreligger driftserfaringer med det.

Herlev Hospital business case
I Danmark anvendes over 1.000 lægemiddelstoffer, hvoraf de fleste er uskadelige,
men nogle er problematiske for menneskers sundhed eller for miljøet. Disse stoffer
kan som udgangspunkt ikke håndteres og nedbrydes i den centrale spildevandsrensning med biologisk rensning.
På Herlev Hospital er der etableret ét stort rensningsanlæg til egen rensning af al
spildevand fra hospitalet. Et argument for ét stort samlet rensningsanlæg er, at der
løbende bygges om på hospitalet og flyttes afdelinger. Derfor er det mere rationelt at
have ét stort anlæg, som dækker hele hospitalet i stedet for flere mindre anlæg, som
så også skal flyttes, afhængig af typen af spildevand fra forskellige afdelinger.
I dag ledes det rensede spildevand til den centrale renseanlæg. Ønsket er, at kunne
lede det rensede spildevand til den nærliggende recipient (Kagså), da spildevandet i
dag faktisk renses til recipientkvalitet. Fremadrettet vil Herlev Hospital gerne bruge
det rensede vand bl.a. til toiletskyl.
Herlev Hospital vil opsamle driftserfaringer med anlægget førend der søges om udledningstilladelse til Kagså og/eller genbrug af det rensede spildevand. Beregningsforudsætninger for business case fremgår af bilag 1.
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I nedenstående tabel 5.6 er udført business case beregninger for 4 scenarier henholdsvis:
• Udledning direkte til central spildevandsforsyning uden rensning (Baseline, dvs.
nutidig situation).
• Egen rensning og udledning til central spildevandsforsyning (Rens + Kloak).
• Egen rensning og udledning til recipient (Rens + Recip).
• Egen rensning og udledning af 85 % af det rensede vand til recipient og genbrug af 15% af det rensede vand (Rens + Gen).
Scenarier
Vandforbrug
Spildevand til Kloak
Spildevand til recipient
Spildevand til Genbrug
Omkostninger til spildevand
Omkostninger til vandforbrug
Udgifter til spildevand og vandforbrug
Drift af anlæg - Spildevand
Årlig udgift
Årlig besparelse ift. Baseline
Investering i anlæg
Investering i genbrug
Investering i alt
Nutidsværdi
Besparelse i nutidskroner ift. baseline (Nettonutidsværdi)
Intern rente
Tilbagebetalingstid
Omkostning til vand
Omkostning til spildevand

Enhed
m3/år
m3/år
m3/år
m3/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr/år
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
%
år
kr / m3
kr / m3

Baseline
Rens + Kloak Rens + Recip
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
4.166.605
3.535.350
7.701.955
7.701.955
-

97.266.356
0
19,1
22,5

4.166.605
3.535.350
7.701.955
1.850.000
9.551.955
-1.850.000
25.000.000

3.535.350
3.535.350
1.850.000
5.385.350
2.316.605
25.000.000

25.000.000
146.446.921
-49.180.565
19,1
32,5

25.000.000
89.821.400
7.444.956
7,7%
9,8
19,1
10,0

Rens + Gen
157.250
146.750
27.750
3.005.048
3.005.048
1.850.000
4.855.048
2.846.908
25.000.000
500.000
25.500.000
83.095.185
14.171.171
10,8%
7,9
16,2
10,0

Tabel 5.6 Business case for Herlev Hospital. Tabel udarbejdet af Grontmij.

Det fremgår af tabel 5.6, er der årlige besparelser på henholdsvis ca. 2,3 og ca. 2,8
mio. kr. henholdsvis ved udledning til recipient og recipientudledning/genbrug. Ved
den nuværende situation, hvor det rensede vand ledes til den centrale spildevandsforsyning, er der ekstra årlige omkostninger på 1,9 mio. kr.
Dette mønster gentager sig betragtet over en 20 årig periode og omregnet til nutidsværdi, hvor besparelserne er henholdsvis 7,4 og 14,2 mio. kr. og de ekstra omkostninger er 49,2 mio. kr., hvor det rensede vand ledes til den centrale spildevandsforsyning. Dvs. at det er 49,2 mio. kr. billigere at lede spildevandet direkte til den centrale
spildevandsforsyning i stedet for først at rense spildevandet decentralt og derefter lede det rensede vand til central spildevandsforsyning.
Tilbagebetalingstiden er 10 år ved rensning og udledning til recipient og 8 år ved
rensning og recipientudledning/genbrug.
Samlede omkostninger til spildevand er 22,5 kr./m3 ved urenset spildevandsudledning
til central spildevandsrensning, 32,5 kr./m3 ved rensning og udledning til central spildevandsrensning, 10,0 kr./m3 ved rensning og udledning til recipient og 10,0 år kr./m3
ved rensning og recipientudledning/genbrug.
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Konklusionen på business case for rensningsanlæg på Herlev Hospital er, at der er
væsentlige økonomiske besparelser ved egen decentral spildevandsrensning henholdsvis a) ved rensning og udledning til recipient og b) ved rensning og recipientudledning/genbrug.
Herlev Hospital er en offentlig virksomhed og vil i kraft deraf gerne gå forrest og vise
fremtidige veje for samfundsudviklingen inden for sine virkefelter, også selv om renseanlægget i den nuværende situation ved udledning til central spildevandsforsyning
ikke er en økonomisk fordelagtig.
De væsentlige fordele ved anlægget til decentral spildevandsrensning på Herlev
Hospital er:
•

•

•

Økonomisk: Besparelse når tilladelser foreligger til udledning til recipient og
genbrug. Ligeledes besparelse, når myndighederne i en nærmere fremtid,
som forventet af hospitalerne, vil stille krav om at hospitalsspildevand skal
renses ved kilden inden udledning.
Miljø: Miljømæssig fordel at rense hospitalsspildevand ved kilden i forhold til
antibiotika, bakterier, hormonforstyrrende stoffer m.fl., hvor de findes i den højeste koncentration, og hvor renseteknologien kan målrettes disse stoffer.
Driftserfaringer: Fuldskala anlæg i drift.

De væsentlige barrierer ved anlægget til decentral spildevandsrensning på Herlev
Hospital er:
•

•

Tilbagebetalingstid: Relativ høj tilbagebetalingstid – skal gerne under 5 år og
optimalt ned på 2-3 år, som generelt ønskeligt i industrien. Kan virksomheder
generelt løfte investeringer til sådanne renseanlæg.
Business Case: Manglende fordelagtig forretningsmodel, hvis ikke tilladelser
til recipientudledning/genbrug kan erhverves.
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5.3

Høring af centrale aktører på workshop
Som afslutning på nærværende projekt om kortlægning af virksomhedernes incitamenter for decentral spildevandsrensning var Grontmij den 3. december 2014 vært
for en workshop med deltagelse af væsentlige centrale aktører og interessenter i forhold til decentral spildevandsrensning såvel som central spildevandsrensning, dvs.
myndigheder, produktionsvirksomheder og producenter/leverandører af renseteknologi.
På workshoppen deltog Landbrug & Fødevarer, Grundfos, Arla, Herlev Hospital, Naturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Grontmij.
På workshoppen blev de udarbejdede business cases præsenteret for den decentrale
spildevandsrensning dels på Herlev Hospital og dels på Rødkærsbro Mejeri.
Formålet med dialogmødet var at gennemgå og berige de udarbejdede business cases i forhold til:
• Fordele og drivere for decentralt renseanlæg jf. business case (eksempel: Herlev Hospital).
• Barriere og løsninger for decentralt renseanlæg jf. business case (eksempel:
Herlev Hospital).
• Barriere og udfordringer for decentral renseanlæg, jf. business case (eksempel:
Rødkærsbro Mejeri)
• Mulig løsninger for øget udbredelse af decentral renseanlæg jf. business case
(eksempel: Rødkærsbro Mejeri).
• Generelle kommentarer til alle 4 business cases.
Outputtet fra workshoppen er gengivet objektivt i power-point præsentation i bilag 2,
hvor præsentationerne fra de gennemførte gruppearbejder er affotograferet og renskrevet, som de på plancher og på ”gule sedler” er skrevet af grupperne. Dvs. at power point præsentationen direkte udtrykker de synspunkter og formuleringer, som
blev ytret af workshoppens deltagere på workshoppen, uden efterfølgende og yderligere vurdering.
De 4 business cases, som beskrevet i figur 5.3, 5.4, 5.5 og 5.6 er alle udarbejdet på
baggrund af input fra virksomhederne. Efterfølgende er business casene fremsendt til
og godkendt af virksomhederne i december 2014.
Interessenternes udmeldinger som præsenteret af deltagerne på workshoppen er benyttet som input til nærværende rapport, bl.a. i forhold til oplistning af nedenstående
mulige forvaltningsmæssige ændringer med henblik på at introducere incitamenter for
øget anvendelse af decentral spildevandrensning i virksomhederne ved at gøre det
økonomisk mere attraktivt for virksomhederne.
•

Ændret forvaltning i forhold til udledning af decentralt renset spildevand fra
virksomheder til recipienter. I dag må der ofte ikke udledes forureningsstoffer
fra virksomheder til recipienter overhovedet. Dette bl.a. pga. administrativ afgørelse i Naturstyrelsen (Vandplanafdelingen), hvor habitatdirektiv, vandplaner og Natur2000 giver begrænsninger.
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•

Ændret forvaltning med en bagatelgrænse, som virksomhederne kan operere
inden for, hvis recipientpåvirkningen er mindre, samtidig med at miljøvurderinger også skal vise, at der ingen effekt er på recipienter.

•

Ændret forvaltning, hvor den samlede kvote for udledning af renset spildevand
til konkrete recipienter, kan deles mellem den centrale spildevandsforsyning
og de virksomheder, som forestår egen spildevandsrensning. Dette kan ske i
de tilfælde, hvor den centrale spildevandsforsyning ikke forbruger hele kvoten.
Ligeledes i de tilfælde, hvor virksomhederne afkobler fra den centrale spildevandsforsyning, fordi virksomhederne ønsker selv at rense spildevandet decentralt. Dvs. en central fordeling af udledningskvoter foretaget af kommunen
inden for rammerne af den samlede kvote, hvor såvel den centrale spildevandsforsyning, som virksomheder tildeles en udledningskvote.

• Ændret forvaltning i forhold til genanvendelse af decentralt renset spildevand i
virksomhederne forhold til myndighedernes krav til forskellige vandkvaliteter til
forskellige anvendelser i virksomhederne.
Problemstillingen om at det er vanskeligt for virksomhederne at få tilladelse fra kommunen til dels at udlede eget decentralt renset spildevande og dels at træde ud af
den centrale spildevandsforsyning er en generisk udfordring i hele Danmark. Der er
eksempler på virksomheder, som køber andre virksomheder med udledningskvoter,
med henblik på at nedlægge virksomheden og slev overtage udledningskvoten.
Det er Naturstyrelsen som fastsætter hvad de enkelte recipienter kan klare ift. miljøhensyn og miljøkrav. Det er kommunerne, som håndterer de enkelte tilslutningstilladelser, og som kan uddele kvoterne for udledning til recipienterne.
Tidligere har myndigheden, kommunen, i nogle tilfælde forvaltet og udstedt udledningstilladelser efter en såkaldt bagatelgrænse, i de tilfælde hvor miljøpåvirkningen
var mindre og en miljøvurdering viste, at der ingen effekt var på recipienten.
I forhold til medicin- og lægemiddelstoffer fra pharmaindustrien og hospitaler i sundhedssektoren blev der på workshoppen rejst følgende spørgsmål:
•

Kan vi fremadrettet i det danske samfund forvente, at de centrale spildevandsanlæg kan fjerne medicin- og lægemiddelstoffer tilfredsstillende, eller vil det
miljømæssigt være nødvendigt at etablere decentral spildevandsrensning ved
kilden, dvs. på alle hospitaler i sundhedssektoren?

•

Vil decentral rensning af delstrømme med specielt og problematisk spildevand
generelt være den fremtidige løsning?
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5.4

Sammenfatning analyse og vurdering af barrierer og incitamenter
På dialogmødet var der grundlægende 3 klare udmeldinger fra de centrale aktører:
• Decentral spildevandsrensning udføres kun, såfremt det er økonomisk fordelagtigt for virksomheden. Gavnlige miljøeffekter kan være en sideeffekt, men det
er økonomien der er hovedincitamentet.
• Der efterlyses nye tilgange til og nye forvaltningsmæssige praksis for genanvendelse af renset spildevand og procesvand i produktionen.
• Der efterlyses nye tilgange til og nye forvaltningsmæssige praksis for at udlede
renset spildevand direkte fra virksomhederne ud til recipient.
De gennemregnede business cases har vist, at der for virksomhederne eksisterer en
betydelig økonomisk besparelse ved egen decentral spildevandsrensning, hvis denne
kombineres med efterfølgende udledning til recipient eller genbrug af det rensede
spildevand. Såfremt det decentralt rensede spildevand efterfølgende ledes til den
centrale spildevandsforsyning er der en ekstra økonomisk omkostning.
Muligheden i virksomheder for recipientudledning eller genbrug af decentralt renset
spildevand udgør dermed, ifølge business cases, et incitament, mens krav om efterfølgende tilslutning af decentralt renset spildevand til central spildevandsforsyning,
ifølge business cases, udgør en barriere.
På dialogmødet foreslog flere af deltagerne en række forvaltningsmæssige ændringer
med henblik på at introducere incitamenter for øget anvendelse af decentral spildevandrensning i virksomhederne ved at gøre det økonomisk mere attraktivt, bl.a. ved:
• Mulighed for udledning af decentralt renset spildevand fra virksomheder til recipienter.
• Introduktion af en bagatelgrænse, som virksomhederne kan operere inden for i
forhold til udledning til recipient af decentralt renset spildevand, hvis recipientpåvirkningen er mindre, samtidig med at miljøvurderinger også skal vise, at
der ingen effekt er på recipienter.
• Central fordeling af udledningskvoter foretaget af kommunen inden for rammerne af den samlede kvote, hvor såvel den centrale spildevandsforsyning, som
virksomheder tildeles en udledningskvote.
• Genanvendelse af decentralt renset spildevand i virksomhederne i forhold til
myndighedernes krav til forskellige vandkvaliteter til forskellige anvendelser i
virksomhederne.
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6

ANALYSE OG VURDERING AF BARRIERER OG INCITAMENTER
På baggrund af den gennemførte markedsanalyse (afsnit 4), projektets interessent
dialog, de bearbejdede business cases og det afholdte dialogmøde og workshop (afsnit 5), beskrives nu de barrierer og muligheder for øget decentral spildevandsrensning, der er identificeret i projektet (afsnit 6).
Der vil være potentiale for øget decentral spildevandsrensning, hvis a) det er økonomisk attraktivt, b) hvis det juridisk er muligt og c) hvis det teknisk er muligt. Det beskrives og vurderes i nedenstående 3 afsnit henholdsvis 6.1, 6.2 og 6.3.
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6.1

Økonomiske incitamenter
I Danmark har prispolitikken inden for vandforsyning og spildevandsforsyning i mange
år været reguleret fra myndighedernes side med en bevidsthed om at indarbejde miljøbeskyttelse i prisen.
Rationalet har været, at en højere pris for vandforsyning og spildevandsforsyning
skaber interesse for vandbesparelser og dermed en beskyttelse mod overforbrug af
begrænsede vandressourcer. De høje vandpriser i Danmark har bevirket et fokus på
at indføre vandbesparelser igennem de seneste 10-15 år, hvor der ses et faldende
vandforbrug.
I dette afsnit 6.1 beskrives væsentlige økonomiske barrierer og incitamenter af betydning for øget decentral spildevandsrensning.

6.1.1

Trappemodel
Virksomheder med særlig stor udledning af spildevand har fra januar 2014 fået en rabatordning, for at virksomhederne skal være mere konkurrencedygtige ift. udenlandske virksomheder. Ordningen kaldes trappemodellen. Trappemodellen indebærer, at
prisen falder, jo mere vand man bruger /5/.
Trappemodellen indebærer at prisen per m3 falder, hvis virksomheder bruger mere
vand. Taksten differentieres i tre grupper: vandforbrug op til 500 m3/år, vandforbrug
mellem 500 og 20.000 m3/år og vandforbrug over 20.000 m3/år.
I 2018 når trappemodellen er fuldt implementeret, bliver prisen per m3 60% lavere for
virksomheder med vandforbrug over 20.000 m3/år. Tilsvarende bliver prisen per m3
20% lavere for virksomheder med vandforbrug over mellem 500 og 20.000 m3/år.
Reduktion i betalingen for spildevand for erhverv med store mængder spildevand, kan
mindske det økonomiske incitament for at arbejde med vandbesparende foranstaltninger.
Kritikere hævder, at trappemodellen kan føre til mindre opmærksomhed på vandforbrug, renere teknologi og Best Available Technology (BAT), og mindre fokus på
vandbesparende foranstaltninger. Dette vurderes at medføre et reduceret incitament
for genbrug af vand, hvilket kan reducere gevinsten ved og dermed udgøre en barriere for øget decentral spildevandsrensning.

6.1.2

Særbidrag
Hvis en virksomhed udleder særligt store mængder af problematiske stoffer, skal forsyningen beregne ekstraudgiften til rensning, og virksomheden skal betale særbidrag
svarende til forsyningens øgede udgifter /6/.
Ifølge de nye regler for særbidrag skal de enkelte forsyninger udarbejde en liste med
grænseværdier for problematiske stoffer, som der skal opkræves særbidrag for. Tidligere har der været særbidrag på store mængder af næringsstof og iltforbrugende
stoffer, dvs. COD, P og N.
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Virksomheder, som traditionelt har betalt særbidrag, omfatter eksempelvis slagterier,
mejerier og andre fødevareproducerende virksomheder. Særbidraget opkræves af
forsyningen, som også skal bevise at virksomheden udleder problemstoffer i et niveau, som udløser særbidrag.
Konkluderes alene på baggrund af de to ovenstående business cases fra Rødkærsbro Mejeri og Taulov Mejeri, giver det ikke økonomisk værdi for den enkelte virksomhed at etablere egen decentral spildevandsrensning, hvis ikke dette samtidig kombineres med muligheden for udledning af renset spildevand direkte fra virksomheden til
recipient eller egen genbrug af renset spildevand i produktionen.
Dette fremgår af business casene, hvor omkostningerne til spildevandshåndtering er
højere, hvis der udføres decentral spildevandsrensning og spildevandet efterfølgende
ledes til central spildevandsforsyning.
Dette er bl.a. begrundet i relativt store nødvendige investeringer i anlæg til decentral
spildevandsrensning samt kravet til relativ hurtig afskrivning af sådanne virksomhedsinvesteringer.
I dialogen med virksomheder i dette projekt, har nogle virksomheder imidlertid udtrykt,
at de i nogle tilfælde kan have en økonomisk gevinst ved at udføre egen decentral
spildevandsrensning, for at spare på særbidraget, også selvom de efterfølgende udleder det decentralt rensede spildevand til den centrale spildevandsforsyning. Besparelserne for virksomhederne, ved ikke at skulle betale særbidrag til den centrale spildevandsforsyning, vil i disse tilfælde være større end de ekstra omkostninger virksomhederne har for at udføre decentral spildevandsrensning.
Med de nye regler om særbidrag fra 1. januar 2015 kommer alle virksomheder konsekvent til at betale særbidrag, fordi spildevandsforsyningerne nu har pligt til dels at
opkræve særbidrag og dels derudover at opkræve særbidrag for et bredere spektrum
af stoffer end blot COD, kvælstof og fosfor. Dette kan ifølge nogle virksomheder forrykke balancen mod et større økonomisk incitament for decentral spildevandsrensning.
Formålet med de nye regler om særbidrag er bl.a. at sikre en mere kostægte betalingsstruktur for virksomhedernes betaling af særbidrag samt sikre en større gennemsigtighed og dokumentation for fastsættelsen af særbidragets størrelse.
På baggrund af de 4 gennemregnede business casene fremstår særbidraget ikke
alene som et meget betydeligt incitament for at etablere egen decentral spildevandsrensning. I nogle tilfælde, og nok især på baggrund af de nye regler om særbidrag,
kan særbidraget være et incitament for øget decentral spildevandsrensning.
6.1.3

Rabatordning for decentralt renset spildevand
I et tidligere udredningsprojekt udført af Grontmij for Naturstyrelsen /7/ om inspiration
til decentrale renseløsninger og muligheder for regelforenklinger påpegede en række
af de deltagende interessentvirksomheder på, at en rabatordning for decentralt renset
spildevand (forrensning), som efterfølgende ledes til central spildevandsforsyning,
ville udgøre et positivt incitament for at udføre decentral spildevandsrensning.
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Ved særbidraget, beskrevet i afsnit 6.2.) skal virksomheder betale en ekstra spildevandsafgift, når deres spildevand overskride nogle fastlagte grænseværdier. Ved en
rabatordning, af nogle kaldet omvendt særbidrag, får virksomhederne en rabat i spildevandsafgiften, hvis de forrenser deres spildevand, inden de leder det til den centrale spildevandsforsyning.
Dvs. at der ikke kun eksisterer grænseværdier for, hvornår virksomheder skal betale
særbidrag, men der eksisterer også et sæt lavere grænseværdier for, hvornår virksomheder kan få en rabat på spildevandsafgiften. Pointen er, at det for nogle virksomheder vil være et økonomisk incitament at udføre denne spildevandsrensning.
6.1.4

Forskellige spildevandstakster i forskellige spildevandsforsyninger
I tabel 6.1 er vist henholdsvis de billigste og dyreste vandselskaber i Danmark. I tabel
6.2 er vist de 4 vandselskaber, som forsyner de virksomheder som er beskrevet i
ovenstående 4 business cases. Tallene stammer fra DANVA's analyse Vand i tal
2014. Data er for 2013 og er baseret på drikke- og spildevandsselskaber som deltog i
DANVA benchmarking 2014 /8/.

Tabel 6.1 Billigste og dyreste vandselskaber i forhold til pris på vand og spildevand.
Tabel udarbejdet af Grontmij på baggrund af tal fra DANVA.

Tabel 6.2 Pris på vand og spildevand i forsyningsselskaber til business cases.
Tabel udarbejdet af Grontmij på baggrund af tal fra DANVA.

Virksomheder betaler en afgift for rensning af spildevand, som fastsættes af den lokale forsyningsvirksomhed. Afgiften er delt mellem et fast årligt bidrag og et variabelt bidrag. Det faste bidrag ligger mellem 0 og 844 kr. årligt, og gennemsnittet er omkring
370 kr. Det variable bidrag varierer mellem 12,14 og 60 kr./m3, med et gennemsnit på
ca. 35,37 kr./m3.
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Renseanlæg skal betale en centralt fastsat afgift til staten, som er baseret på indhold
af næringsstoffer og organisk materiale i udløbet. Spildevandsforsyningerne betaler
en statsligt spildevandsafgift for udledning af kvælstof (N), fosfor (P) og organisk materiale målt som BI5. Der betales 20 kr. pr. kg. N, 110 kr. pr. kg P og 11 kr. pr. kg BI5
/9/.
Renseanlæg må ikke tjene penge, men skal hvile i sig selv. Der kan alligevel være
store forskelle på afgiften afhængig af politik, lokale forhold og investeringer, som det
fremgår af tabel 6.2 og 6.3. Nogle dele af landet kan have større udgifter til f.eks. lange strækninger af ledninger med få huse. Forsyninger vælger at investere forskelligt
afhængigt af om de prioriterer grundvandsbeskyttelse, klimaforandringer eller noget
tredje.
Virksomheder med flere filialer i Danmark betaler således forskellige priser for vand
og spildevand, afhængig af hvilket vandselskab, de er kunde hos.
Det betyder, at der for virksomheder kan være væsentlige økonomiske incitamenter i,
at være kunde hos en billig vandforsyning sammenlignet med modsat at være kunde
hos en dyr vandforsyning. Skal en virksomhed beslutte en placering i Danmark er forskellen på priser for vand og spildevand herunder også særbidrag så betydelige, at
vandpriserne på linje med en lang række andre forhold vil være medbestemmende
for den optimale placering.
Generelt er der i Danmark sket en stigning i spildevandsafgifterne i forhold til spildevandsforsyningernes taksering af satser, jf. /10/. Denne stigning trække virksomhedernes fokus i den modsatte retning og øge opmærksomheden på vandforbrug og
forbedre incitamentet for decentral rensning af spildevand.
Vandpriserne i sig selv udgør ikke en barriere eller incitament for decentral spildevandsrensning, hvis ikke virksomhederne kan få en økonomisk gevinst ved at udføre
decentral spildevandsrensning.
I de tilfælde, hvor virksomheder med decentral spildevandsrensning, f.eks. kan lede
det rensede spildevand direkte til recipient eller genbruge vandet eksisterer et økonomisk incitament for virksomhederne, som bliver større jo højere priserne er på vand
og spildevand.
6.1.5

Økonomi ved afkobling for central spildevandsforsyning
Forsyningsselskaber, som har store virksomhedskunder, har generelt lave vandtakster for vand og spildevand. Det betyder, at privatkunder i disse forsyningsselskaber
generelt har lavere vandtakster sammenlignet med privatkunder i forsyningsselskaber, hvor der ikke er store virksomhedskunder.
Generelt vurderes det, at følgerne af store virksomhedskunders udtræden af den centrale spildevandsrensning vil betyde, at vandtaksterne vil stige, men at der i mange tilfælde vil være tale om en normalisering af vandtaksterne i forhold til det generelle niveau i forsyningsselskaber, som ikke har store virksomhedskunder. Dette fordi vandpriserne generelt er lavere i forsyningsselskaber, hvor der er store virksomhedskunder.
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I de to ovenstående business cases ønsker Taulov Mejeri og Herlev Hospital af afkoble fra den centrale spildevandsforsyning. Nedenstående er vurderet den reducerede indtægt for den centrale spildevandsforsyning, såfremt disse virksomheder afkobler. Dvs. at det er spildevandsforsyningens virksomhedsøkonomi, som er vurderet.
I oplandet til den centrale spildevandsrensning i Taulov er der 50.000 indbyggere,
som er fordelt på ca. 23.256 husstande i oplandet, under en forudsætning om 2,15
indbyggere pr. husstand.
Ved afkobling af Taulov Mejeri er der en reduktion i betalingen til den centrale spildevandsrensning på ca. 10,5 mio. kr.
Det betyder en forøgelse af spildevandsudgifterne pr. husstand på ca. 453 kr. pr. år
eller ca. 211 kr. pr. indbygger. Disse tal er inklusiv den statslige spildevandsafgift.
I oplandet til den centrale spildevandsrensning i Herlev er der 27.700 indbyggere,
som er fordelt på ca. 12.884 husstande i oplandet, under en forudsætning om 2,15
indbyggere pr. husstand.
Det betyder en forøgelse af spildevandsudgifterne pr. husstand på ca. 323 kr. pr. år
eller ca. 150 kr. pr. indbygger. Disse tal er inklusiv den statslige spildevandsafgift.
Ovenstående betragtninger skal opfattes som indikationer på nogle økonomiske størrelsesforhold mere end absolutte kalkulationer.
Reduktion af så store spildevandsmængder til den centrale spildevandsforsyning må
vurderes at reducere driftsudgifterne for rensningsanlæggene, da de skal rense en
mindre mængde vand. Udvidelse af anlæg grundet mangel på kapacitet kan derfor
udskydes. Det er der ikke taget højde for i disse beregninger. Ovenstående beregninger af forøge spildevandsudgifter pr. husstand må derfor betragtes som konservative.
Medtages de reducerede driftsudgifter i beregningerne, må de forøgede spildevandsudgifter forventes at være mindre end ovenstående.
Ydermere vil en del af den ekstra udgift også skulle fordeles på øvrige virksomheder
og ikke kun på de private husstande. Dette er heller ikke medtaget i beregningerne.
Endelig skal den statslige spildevandsafgift holdes ude af regnskabet, da den reelt ikke er en indtægtsreduktion for spildevandsforsyningen, men et indtægtstab for staten.
På baggrund af alle disse forbehold må det forventes, at de ekstra beløb for spildevandsudgifter for husstande og borgere vil være noget mindre.
Generelt gælder det, at det kan have stor betydning for et forsyningsselskab, hvis en
stor spildevandsudleder trækker sig, derfor kan det betyde højere priser for forbrugere og mindske incitamentet hos kommunen til at give tilladelse til decentral spildevandsrensning.
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6.1.6

Sammenfatning økonomiske incitamenter
I Danmark har prispolitikken inden for vandforsyning og spildevandsforsyning i mange
år været reguleret fra myndighedernes side med en bevidsthed om at indarbejde miljøbeskyttelse i prisen. Der vil være potentiale for øget decentral spildevandsrensning i
virksomhederne, hvis det er økonomisk attraktivt.
Myndighedernes fastsættelse af skatter og afgifter på vandforsyning og spildevandsforsyning, vil samtidig påvirke potentialet for decentral spildevandsrensning. Dette i
tæt samspil med tilslutningsvilkår, spildevandssammensætning og alle de andre faktorer, som afgør om en virksomhed har økonomisk fordel af decentral spildevandsrensning.
Trappemodellen indebærer, at prisen falder, jo mere vand virksomheden bruger, hvilket vil mindske det økonomiske incitament i virksomhederne for at arbejde med
vandbesparende foranstaltninger.
Særbidraget fremstår ikke alene som et meget betydeligt incitament for at etablere
egen decentral spildevandsrensning. I nogle tilfælde, og nok især på baggrund af de
nye regler om særbidrag, kan særbidraget være et incitament for øget decentral spildevandsrensning.
Rabatordning for decentralt renset spildevand som ledes til central spildevandsforsyning eksisterer ikke i dag. Dette projekts interessentdialog har vist en efterspørgsel
efter potentialer for og efterfølgende etablering af en ny rabatordning for afledning af
spildevand til den centrale spildevandsforsyning, som er renset til under myndighedernes krav beskrevet i tilslutningstilladelsen. Dvs. en ordning, der svarer til det modsatte af særbidraget, og som belønner virksomheder, der gør en ekstra indsats for at
rense spildevandet. Derved vil der være et incitament til decentral spildevandsrensning, samtidig med, at det rensede spildevand efterfølgende ledes til den centrale
spildevandsforsyning.
Vandpriserne svinger meget i Danmark imellem de forskellige vandselskaber. Vand
koster i det billigste vandselskab 10,46 kr./m3 og i det dyreste vandselskab 29,35
kr./m3 svarende til en prisforskel på 280 %. Spildevand koster i det billigste vandselskab 12,14 kr./m3 og i det dyreste vandselskab 60,00 kr./m3 svarende til en prisforskel
på 494 %.
Vandpriserne i sig selv udgør ikke en barriere eller incitament for decentral spildevandsrensning, hvis ikke virksomhederne kan få en økonomisk gevinst ved at udføre
decentral spildevandsrensning. I de tilfælde, hvor virksomheder med decentral spildevandsrensning, f.eks. kan lede det rensede spildevand direkte til recipient eller
genbruge vandet eksisterer et økonomisk incitament for virksomhederne, som bliver
større jo højere priserne er på vand og spildevand.
Ved en eventuel ændret fremtidig forvaltningspraksis, hvor virksomheder kan få udledningstilladelse til direkte udledning af decentral renset spildevand til recipient og
dermed samtidig træde ud af den centrale spildevandsrensning, vil det betyde, at
vandtaksterne som udgangspunkt vil stige. I mange tilfælde vil der dog være tale om
en normalisering af vandtaksterne i forhold til det generelle niveau i forsyningsselskaber, som ikke har store virksomhedskunder. Dette fordi vandpriserne generelt er lavere i forsyningsselskaber, hvor der er store virksomhedskunder.
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6.2

Forvaltningsmæssige incitamenter
I Danmark er miljøforvaltningen grundlæggende baseret på hensynet til miljøet og
menneskers sundhed. Dette paradigme skal der ikke ændres på, men optimalt kan
det udfordres med henblik på at spildevandshåndteringen sker samfundsmæssigt
mest optimalt.
Dette projekts interessentdialog har vist en interesse for et vidensopsamlingsprojekt i
forhold til best practice i vores nabolande eller andre lande, hvor decentral rensning
af spildevand spiller en afgørende rolle i forhold til landets samlede spildevandsrensning. Dette kunne bibringe værdifuld viden om, hvor og hvordan decentral spildevandsrensning giver mest værdi for virksomheder og samfund.

6.2.1

Decentralt renset spildevand afledt til recipient
Processpildevand fra virksomheder kan udledes direkte til recipient med en udledningstilladelse fra kommunen. I kloakerede oplande er der generelt tilslutningspligt til
den centrale spildevandsforsyning, hvilket betyder at virksomheder skal tilslutte sig
spildevandsforsyningen. Dette under forudsætning af, at spildevandsforsyningen har
kapacitet til at håndtere de pågældende spildevandsmængder. I ovenstående business case med Thise Mejere, havde spildevandsforsyningen ikke kapacitet til mejeriets spildevandsmængder, som så måtte håndteres på anden måde lokalt.
Udledningstilladelser reguleres hovedsagelig efter bekendtgørelserne /11, 12/ samt
vandplanerne for de pågældende områder. Vandplanerne fastsætter kvalitetsmål for
de enkelte recipienter (god økologisk kvalitet), og en virksomheds udledning af renset
spildevand må naturligt nok ikke forringe recipientens kvalitet.
Vandplanerne fokuserer primært på recipienternes indhold af næringsstoffer og iltforbrugende stoffer samt vandføring, mens bekendtgørelse nr. 1022 /12/ fastsætter
grænser for indhold af tungmetaller og visse miljøproblematiske stoffer såsom formaldehyd og brintoverilte. Hvis der ikke er fastsat vandkvalitetskriterier, kan Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 fra 2004 anvendes /13/.
I al almindelighed behandles udledning af renset spildevand til recipient med forsigtighed af myndighederne, specielt ved sårbare recipienter. Myndighedernes argument
er, at den centrale spildevandsrensning kan overvåges bedre og er mere sikker,
sammenholdt med den decentrale spildevandsforsyning, hvor der fra myndighedernes side ikke er samme kontrol med rensning. Myndighederne vil undgå risici for uoprettelige skader på miljø og recipienter.
Nyere teknologier til direkte overvågning og sensorer, der automatisk lukker for udledning ved forhøjede værdier, vil formodentlig øge myndighedernes tillid til direkte
udledning af spildevand.
Som beskrevet under casen for Rødkærsbro Mejeri er i mange tilfælde den nuværende forvaltning af 0-krav til udledning, hvor myndigheder ikke tillader nogen udledning
overhovedet fra virksomheder, som forhindrer recipientudledning, Dette bl.a. pga.
administrativ afgørelse i Naturstyrelsen, hvor habitatdirektiv, vandplaner og Natur2000 giver begrænsninger. Dertil kommer, at det er vanskeligt at få tilladelse til at
afkoble fra den centrale spildevandsforsyning.
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Tidligere blev der forvaltet med en bagatelgrænse, som virksomhederne kunne operere under, hvis recipient påvirkningen var mindre samtidig med at miljøvurderinger
viste, at der ingen effekt var på recipienter.
En anden mulighed for at gøre det lettere at opnå tilladelse til at udlede til recipient
kunne være at forvalte den samlede kvote til spildevandsudledning og recipientudledning, som den centrale spildevandsforsyning råder over, som en kvote der i stedet
gælder for den maksimale udledning, som så kan deles med de virksomheder, som
ønsker at stå uden for den centrale spildevandsforsyning, og selv udlede renset spildevand til recipient.
Endvidere kunne kommunerne i forbindelse med udstedelse af udledningstilladelse
pålægge virksomhederne at etablere vådområder, siveanlæg, muslingebanker eller
andet, som kan medvirke til at håndtere det udledte forurening og oprethold god økologisk tilstand, fordi disse vil bidrage til at nedbryde eventuelle forureningsstoffer i det
udledte spildevand.
Fremadrettet kan øget mulighed for afledning af decentralt renset spildevand til recipient være et stort økonomisk incitament, som vist i ovenstående business cases, da
det vil spare afgift til rensning af spildevand på det centrale spildevandsanlæg
Dette vil formodentlig medføre omfattende krav fra myndighederne, da renseløsningerne skal være robuste og have en høj grad af sikkerhed mod driftssvigt, spild og
overløb. Sensorer, online målinger, automatisk nedlukning af udledning og bufferkapacitet til oplagring af spildevand ved forhøjede værdier kan bidrage til at risikoreducere og skabe robuste løsninger.
I myndighedernes forvaltning kan der måske åbnes op for, at virksomheder i større
omfang kan få tilladelse til udledning af decentralt renset spildevand/procesvand til
(lokal) recipient. Dels i forhold til at udtræde af fællesskabet i den centrale spildevandsforsyning og dels i forhold til at opnå en udledningstilladelse til recipient, hvor
der ofte fra myndighedernes side er krav om en 0-løsning, dvs. ingen udledning af
forureningsstoffer overhovedet.
Grundlæggende vurderes det, at lovgivningen i forhold til udledning af decentralt renset spildevand er rimelig klar. Det er i højere grad forvaltningen af lovgivningen, som
sætter en begrænsning, mere end det er selve lovgivningen. Til at håndtere lovgivningen udarbejdes der vejledninger. Der er behov for nye vejledninger eller præcisering af eksisterende vejledninger i forhold til udledning af renset spildevand til recipient.
Dette projekts interessentdialog har vist en efterspørgsel efter et udredningsprojekt
om fordele og ulemper samt barrierer og muligheder i forbindelse med virksomheders
udledning af decentralt renset spildevand til (lokal) recipient. Dels i forhold til at udtræde af fællesskabet i den centrale spildevandsforsyning og dels i forhold til at opnå
en udledningstilladelse til recipient, hvor der ofte fra myndighedernes side er krav om
en 0-løsning, dvs. ingen udledning af forureningsstoffer overhovedet.
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6.2.2

Decentralt renset spildevand genbrugt i egen produktion
Genanvendelse af delvist eller helt renset spildevand i produktionen er i dag ikke særlig udbredt i Danmark. Dette skyldes, at vi som udgangspunkt ikke mangler vand og
derfor ikke har tradition for at genanvende vand i Danmark. Dertil at det er vanskeligt
at få myndighedstilladelse til at genanvende renset spildevand i produktionen, fordi
vandet som udgangspunkt skal renses til drikkevandskvalitet.
I forhold til rensning af spildevand til drikkevandskvalitet er det et EU-direktiv, drikkevandsdirektivet, som fastsætter kravene hertil, og disse har fødevarestyrelsen eller
Miljøministeriet ingen indflydelse på.
Lovgivningen giver mulighed for at genanvende decentralt renset spildevand af en
anden kvalitet end drikkevand, hvis der gives særskilt tilladelse hertil af myndighederne (Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen i Danmark). Lovgivningen tillader altså genbrug af renset spildevand af forskellige kvaliteter, men det er vanskeligt for myndighederne og virksomhederne at forvalte dette.
Fødevarestyrelsen har i diverse projekter udmeldt, at de gerne vil bidrage til og indgå
aktivt i projekter med henblik på at belyse mulige måder at håndtere anvendelse af
forskellige vandkvaliteter i f.eks. fødevareindustrien. Skal det fulde potentiale for innovation inden for udnyttelse af andre vandkvaliteter end drikkevand opnås i fødevareindustrien, er der behov for ændring af eksisterende holdninger og tolkninger af regler, standarder og lovgivning mv.
Der mangler centrale standarder og kvalitetsfastlæggelse af, hvilke kvaliteter af decentralt renset spildevand, der kan genbruge til hvilke processer, også i fødevareindustrien. Sådanne standarder ville være en stor hjælp såvel for virksomhederne, når
de skal ansøge, som for kommunerne, når de skal give tilladelser.
Ifølge en række større danske fødevarevirksomheder vurderes der at være et potentiale for decentral spildevandsrensning, hvis danske fødevarevirksomheder kan lykkedes med decentral spildevandsrensning i kombination med genbrug af det rensede
spildevand i produktionen.
Internationalt har den danske fødevareindustri et velanset brand i forhold til fødevaresikkerhed, og kan kombinationen med decentralt renset spildevand og efterfølgende
genbrug af vandet i produktionen lykkes på en fuld forsvarlig sundhedsmæssig måde,
vurderes der at være et stort potentiale for eksport af teknologier til vandrensning og
overvågning af vandrensning.
Det er vigtigt, at distributionsanlægget til genbrug af vand eller brug af sekundavand
understøtter fødevaresikkerheden. I det omfang der opereres med forskellige vandtyper eller klasser af vandkvalitet, skal hver vandkvalitet distribueres i separate rør, der
tydeligt er markererede, så fejltilslutninger undgås.
Da fødevaresikkerheden ikke må kompromitteres som følge af vandgenbrug bør projekter i et pilotprojekter indeholde informations- og kommunikationsteknologi med
henblik på at sikre overvågningen af vandsystemernes drift, produktionen og eventuelle påvirkninger af fødevaresikkerheden.
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Vand, der genbruges eller recirkuleres, repræsenterer en besparelse på vandressourcen, fordi forbruget af grundvand reduceres, samt på omkostningerne for vand og
spildevand for den enkelte virksomhed.
I Danmark hvor kun en del af vandressourcen er dedikeret som drikkevandsressource, vil genbrug af vand repræsentere en besparelse på drikkevandsressourcen. I
Danmark hvor der ikke direkte er mangel på vandressourcer, eksisterer nok ikke
samme incitament til at tillade genbrug.
I myndighedernes forvaltning kan der måske åbnes op for, at virksomheder i større
omfang kan få tilladelse til at genbruge decentralt renset spildevand/procesvand i
egen produktion. Dels i forhold til forskellige kvaliteter af renset spildevand og dels i
forhold til forskellige anvendelser af dette i produktionen.
Specielt i fødevareindustrien er der krav om anvendelse af vand svarende til drikkevandskvalitet, men fremadrettet er der behov for en vurdering og manual for, hvorledes forskellige kvaliteter af renset spildevand/procesvand kan genbruges i produktionen til forskellige formål.
Grundlæggende vurderes det, at juraen i forhold til genbrug af decentralt renset spildevand er rimelig klar. Det er i højere grad forvaltningen af lovgivningen, som sætter
en begrænsning, mere end det er selve lovgivningen. Til at håndtere lovgivningen
udarbejdes der vejledninger. Der er behov for nye vejledninger eller præcisering af
eksisterende vejledninger i forhold til genbrug af renset spildevand.
Dette projekts interessentdialog har vist en efterspørgsel efter et udredningsprojekt
om fordele og ulemper samt barrierer og muligheder i forbindelse med virksomheders
genbrug af decentralt renset spildevand/procesvand i egen produktion. Dels i forhold
til forskellige kvaliteter af renset spildevand og dels i forhold til forskellige anvendelser
af dette i produktionen. Specielt i fødevareindustrien er der krav om anvendelse af
vand svarende til drikkevandskvalitet, men fremadrettet er der behov for en vurdering
og manual for, hvorledes forskellige kvaliteter af renset spildevand/procesvand kan
genbruges i produktionen til forskellige formål.
6.2.3

Differentierede tilslutningstilladelser til central spildevandsforsyning
Fremadrettet kan tilslutningstilladelser differentieres efter typen af virksomhed og
spildevandssammensætning, så myndighedernes indsats kan koncentreres om de
virksomheder, som udleder spildevand af miljømæssig betydning. Dette er beskrevet
er beskrevet som følge af interessentdialogen i projekt i Naturstyrelsen om Muligheder for regelforenklinger ifm. tilslutningstilladelser og fremme af decentrale renseløsninger /7/. Differentieringen kunne f.eks. ske i forhold til:
• Virksomheder med spildevand af mindre miljømæssig betydning, som blot anmelder spildevandet til kommunen. Fordi virksomhedstype og spildevandstype
er standard udarbejder kommunen ikke en tilslutningstilladelse og sparer derfor sagsbehandlingstid, som kan bruges på de mere komplicerede sager.
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• Virksomheder med forhold og spildevand, som er mere kompliceret kan udarbejde standardiserede ansøgninger til kommunen, som så også udarbejder
standardiserede tilslutningstilladelser. Igen sparer kommunen sagsbehandlingstid.
• Virksomheder med forhold og spildevand, som er store og væsentligt komplicerede udarbejder specifikke ansøgninger. I kommunen er der behov for væsentlig og individuel sagsbehandling. Disse sager kræver megen sagsbehandling i kommunen.
Det samlede resultat er, at myndighederne kan spare tid på de mindre og ensartede
sager og bruge de sparede ressourcer på de større og mere komplicerede sager.
6.2.4

Rejsehold
Et rejsehold kunne bistå kommunerne med sagsbehandling på mere komplicerede
sager i forhold til udledningstilladelser og tilslutningstilladelser. Dette for dels at sikre
den nødvendige ekspertise og dels at sikre en kontinuitet og ensartethed i sagsbehandlingen spredt over Danmark.

6.2.5

Sammenfatning forvaltningsmæssige incitamenter
I Danmark er miljøforvaltningen grundlæggende baseret på hensynet til miljøet og
menneskers sundhed. Dette princip skal også til en hver tid gælde i forhold til håndtering af spildevand, hvad enten det sker centralt eller decentralt på de enkelte virksomheder.
Flere forvaltningsmæssige tiltag i forhold til håndtering af decentalt renset spildevand
kan i særlig omfang gøre det økonomisk attraktivt for virksomhederne selv at rense
deres spildevand. Disse tiltag skal udmøntes, så de respektere den balance, der altid
skal være i forhold til overordnede samfundsmæssige betragtninger såvel i forhold til
miljø, sundhed og økonomi.
Øgede forvaltningsmæssige muligheder for direkte udledning af decentralt renset
spildevand direkte til recipient vil skabe et betydeligt økonomisk incitament for virksomhederne for selv at rense deres spildevand decentralt. Oftest, som forvaltningen
er i dag, tillader myndighederne ikke direkte udledning af decentralt renset spildevand
til recipient, ligesom myndighederne ikke tillader at afkoble fra den centrale spildevandsforsyning.
En eventuel fremtidige ændret forvaltningsmæssige praksis, som foreslået i dette projekts interessentdialog, kunne f.eks. indbefatte bagatelgrænser for recipientudledning
i forhold til konkrete miljøvurderinger og samlede kvoter for recipientudledning, som
kan deles mellem virksomheder og den centrale spildevandsforsyning, samt mulighed
for at afkoble fra den centrale spildevandforsyning.
Dette projekts interessentdialog har vist en efterspørgsel efter et udredningsprojekt
om fordele og ulemper samt barrierer og muligheder i forbindelse med virksomheders
udledning af decentralt renset spildevand til (lokal) recipient.
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Øgede forvaltningsmæssige muligheder for genanvendelse af delvist eller helt renset
spildevand i produktionen vil skabe et betydeligt incitament for virksomhederne for
selv at rense deres spildevand decentralt. Lovgivningen tillader genbrug af renset
spildevand af forskellige kvaliteter, men det er vanskeligt for myndighederne og virksomhederne at forvalte dette.
Der mangler centrale standarder og kvalitetsfastlæggelse af, hvilke kvaliteter af decentralt renset spildevand, der kan genbruge til hvilke processer, også i fødevareindustrien. Sådanne standarder ville være en stor hjælp såvel for virksomhederne, når
de skal ansøge, som for kommunerne, når de skal give tilladelser.
Dette projekts interessentdialog har vist en efterspørgsel efter et udredningsprojekt
om fordele og ulemper samt barrierer og muligheder i forbindelse med virksomheders
genbrug af decentralt renset spildevand/procesvand i egen produktion.
Ændrede forvaltningsmæssige procedurer i forhold til tilslutningstilladelser kan smidiggøre sagsbehandlingen for virksomheder og kommuner, så der spares ressourcer
på de mindre og ensartede standardansøgninger, så der skabes grundlag for en mere kvalificeret, effektiv og hurtig sagsbehandling på de mere komplicerede sager.
Eventuelt kan et fremtidigt rejsehold bistå kommunerne med sagsbehandling på mere
komplicerede sager i forhold til udledningstilladelser og tilslutningstilladelser for at sikre den nødvendige ekspertise og ensartethed i sagsbehandlingen.
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6.3

Tekniske muligheder og incitamenter
I Danmark har en række store danske virksomheder i dag egne renseanlæg til forrensning af spildevand og typisk med efterfølgende udledning til centralt spildevandsrensning.
Markedet og de tekniske muligheder for decentral spildevandsrensning findes dermed
allerede, og som dette projekt har vist, kan man se konturerne og interessen for øget
decentral spildevandsrensning såvel i virksomheder som blandt producenter af renseteknologi.

6.3.1

Teknologiudvikling
Der er i markedet for udvikling af renseteknologi til industrien store forventninger til
udviklingen. I Danmark står vi stærkt på en række områder, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknologi til opkoncentrering (f.eks. inddampning).
Membranteknologi.
Udvinding af råstoffer (fosfor, metaller mm.).
Slambehandling.
Biogas (udnyttelse af energipotentialet i spildevandet).
Biologiske og mikrobielle renseprocesser.
Adsorptionsprocesser.
Sensor- og overvågningsteknologi.
Sammensætning og kombinering af flere (af ovenstående) teknologier.
Mobile anlæg.

Store danske virksomheder, som leverer vandrenseteknologi er f.eks. Krüger og
Grundfos.
Alle sammen teknologier, som alene eller sammensat kan behandle de fleste typer af
spildevand fra industri, pharma og hospitaler samt husholdholdningsspildevand til forskellige niveauer. Vandet kan herefter genanvendes til forskellige formål i produktion,
sælges som gråt vand til andre virksomheder, indgå i energiproduktion, køling og andre formål. Vandet kan endvidere renses til udledning til recipient.
Blandt flere teknologier fremstår membranfiltrering som en renseteknologi med stort
potentiale i forhold til decentral spildevandsrensning. Anlæggene er kompakte og
kræver ikke meget plads. Ligeledes er de ikke voldsomt dyre i drift og der er flere leverandører af teknologien i Danmark. Udfordringen er i forhold til membranfiltrering
er, at der endnu ikke findes særlig mange anlæg i drift, hvilket betyder at der ikke er
stor erfaring med drift og driftssikkerhed i forhold til lange driftstider. Membranfiltrering
kan bruges i en række forskellige virksomhedsbrancher i kombination med forskellige
opstillinger af biologisk rensning og forklaring af det indkomne spildevand.
Potentialet for øget efterspørgsel og deraf følgende yderligere teknologiudvikling er til
stede, men begrænses bl.a. af forvaltningen i forhold til manglende tilladelser til recipientudledning, genbrug af vand og afkobling fra den centrale spildevandsforsyning.
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Forsigtighedsprincipper hos myndigheder og manglende kendskab til renseteknologier blandt virksomheder og myndigheder kan medvirke til at decentral spildevandsrensning ikke tages i anvendelse, hvor det måske egentlig ville give god mening.
Fuldskala erfaringer med anlæg til decentral spildevandsrensning skal prioriteres, således at producenter, virksomheder og myndigheder erhverver den fornødne ekspertise og kendskab til renseteknologierne.
Dette projekts interessentdialog har vist en efterspørgsel blandt leverandører at renseteknologi i forhold til øgede muligheder for test og demonstration af decentral spildevandsrensning i fuldskala, specielt i fødevareindustrien og sundhedssektoren, hvor
der vurderes at være et marked såvel nationalt som internationalt.
I samarbejde med virksomheder og producenter/leverandører af renseteknologi bør
myndighederne tilskynde og støtte fuldskalaprojekter med decentral spildevandsrensning med henblik på at oparbejde vigtig driftserfaring, som kan komme hele
brancher til gode.
6.3.2

Best Available Technology (BAT)
Spildevandsvejledningen beskriver at virksomhederne i ansøgning om tilslutningstilladelse skal redegøre for brug af Best Available Technology (BAT). Virksomheden
kan blive pålagt skærpede vilkår, hvis der findes teknologi, som kan nedbringe forureningsniveauet under grænseværdierne i spildevandsvejledningen.
Det kræver dog at renseteknologierne er kendte og velafprøvede i den relevante
branche og økonomisk gennemførlige. Ligeledes kan det være svært for kommunerne at vurdere, hvornår der er benyttet den bedst tilgængelige teknologi. Igen er den
bedste løsning, at få teknologierne ud på virksomhederne og få dem testet og afprøvet i fuldskala projekter.
Et rejsehold, som beskrevet i afsnit 6.2.4, kunne i kommunerne bidrage med viden
om renseteknologier og arbejder for at disse i størst muligt omfang kommer i anvendelse under hensyntagen til mest mulig brug af Best Available Technology (BAT).
Naturstyrelsen foreslår, at man fremadrettet arbejder med standarter og certificeringer
i forhold til renseteknologier, som eks. ETV, som er europæisk, og kan bidrage til at
sikre at teknologien lever op til internationale standarter, og som kan hjælpe i kommunernes sagsbehandling med at give tilladelser, hvis de certificerede teknologier
benyttes. Ligeledes kan man gøre det klart, hvilke standarter der skal være på stofniveau ift. hvor godt vandet skal være renset.

6.3.3

Spildevand i samkøring/symbiose
Samkøring af spildevandsstrømme og værdiprodukter forekommer åbenlys i forbindelse med decentral spildevandsrensning, og som et middel i mange virksomheder til
at sikre en mere rentabel produktion. Dette mellem produktionsvirksomheder eller
mellem produktionsvirksomhed og central spildevandsforsyning.
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De centrale spildevandsforsyninger er nærliggende samarbejdspartnere, da de har
stor erfaring med håndtering og drift af anlæg inden for spildevand og affald. Dermed
vurderes der at være gode muligheder for offentlig privat samarbejde omkring decentral rensning ved samkøring. Dette samarbejde ville være i forhold til slam eller spildevand med særlige forureningskomponenter som køres i tankbiler til spildevandsforsyningen.
F.eks. i Horsens Vand A/S er der fokus på at udnytte restprodukter i form af affaldsprodukter, spildevand, slam eller overskudsvarme fra nærtliggende virksomheder.
Der er stigende interesse fra flere virksomheder i at indgå i samarbejdet, så det vurderes at der er potentielle i at samarbejde omkring fælles håndtering af restprodukter
I Kalundborg Symbiosen er der flere gode eksempler på samarbejde såvel mellem
virksomhedere som mellem virksomheder og den centrale spildevandsforsyning i forhold til håndtering af spildevands- og affaldsstrømme.
Samkøring af spildevand, slam og restprodukter vil være en win-win situation for to eller flere parter, som har økonomiske eller miljømæssige fordele af at håndtere ressourcer og affald indbyrdes.
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6.4

Sammenfatning tekniske muligheder og incitamenter
Der er i markedet for udvikling af renseteknologi til industrien store forventninger til
udviklingen. I Danmark står vi stærkt på en række områder, herunder f.eks. a) teknologi til opkoncentrering, b) membranteknologi, c) biologiske og mikrobielle renseprocesser, d) adsorptionsprocesser, e) sensor- og overvågningsteknologi.
Derudover står Danmark stærkt i forhold til sammensætning og kombinering af flere
forskellige teknologier samt i etablering af mobile anlæg.
Alle sammen teknologier, som alene eller sammensat kan behandle de fleste typer af
spildevand fra industri, pharma og hospitaler samt husholdholdningsspildevand til forskellige niveauer. Vandet kan herefter genanvendes til forskellige formål i produktion,
sælges som gråt vand til andre virksomheder, indgå i energiproduktion, køling og andre formål. Vandet kan endvidere renses til udledning til recipient.
Blandt flere teknologier fremstår membranfiltrering som en renseteknologi med stort
potentiale i forhold til decentral spildevandsrensning. Anlæggene er kompakte og
kræver ikke meget plads. Ligeledes er de ikke voldsomt dyre i drift og der er flere leverandører af teknologien i Danmark.
Potentialet for øget efterspørgsel og deraf følgende yderligere teknologiudvikling er til
stede, men begrænses bl.a. af forvaltningen i forhold til manglende tilladelser til recipientudledning, genbrug af vand og afkobling fra den centrale spildevandsforsyning.
Fuldskala erfaringer med anlæg til decentral spildevandsrensning skal prioriteres, således at producenter, virksomheder og myndigheder erhverver den fornødne ekspertise og kendskab til renseteknologierne.
Stigende vandpriser, muligheder for besparelse gennem renere teknologi (som bliver
billigere) og genanvendelse af delvist renset spildevand i produktionen er blot nogle
af de forhold der skaber interessen hos virksomhederne.
Dertil kommer, at spildevandet i stigende grad betragtes som en ressource og ikke et
restprodukt. Driverne for denne udvikling er mange, men besparelser i omkostninger
til vandforbrug og afledning, forbedret water footprint vil øge produktets brand, bidrage til at gøre virksomheden mere konkurrencedygtig og samtidig udgøre miljøforbedringer. Teknologien til dette er klar og skal udvikles yderligere de kommende år.
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INITIATIVER SOM PEGER FREMAD
Foregående i rapporten er beskrevet en række initiativer som projektet og interessentdialogen har vist vil pege fremad med henblik på at skabe dels opsamling af viden og dels incitamenter hos virksomhederne for øget decentral spildevandsrensning.
Initiativerne vil alene eller sammen medvirke til at decentral spildevandsrensning i højere grad bliver økonomisk attraktivt for virksomhederne, juridisk muligt eller teknisk
muligt.
Nedenstående er beskrevet 3 initiativer, som vurderes mest effektfulde i forhold til at
fremme efterspørgsel, udvikling og eksport af renseteknologi til decentral spildevandsrensning i virksomheder.
•

Test og demonstration af decentral spildevandsrensning i fuldskala, specielt i
fødevareindustrien og sundhedssektoren, hvor der vurderes at være et marked såvel nationalt som internationalt, jf. afsnit 6.3.1.
I samarbejde med virksomheder og producenter/leverandører af renseteknologi bør myndighederne tilskynde og støtte fuldskalaprojekter med decentral
spildevandsrensning med henblik på at oparbejde vigtig driftserfaring, som
kan komme hele brancher til gode.

•

Udredningsprojekt om fordele og ulemper samt barrierer og muligheder i forbindelse med virksomheders udledning af decentralt renset spildevand/procesvand til (lokal) recipient. Dels i forhold til at udtræde af fællesskabet i den centrale spildevandsforsyning og dels i forhold til at opnå en udledningstilladelse til recipient, hvor der ofte fra myndighedernes side er krav om
en 0-løsning, dvs. ingen udledning af forureningsstoffer overhovedet, jf. afsnit
6.2.1.
Vurdering bl.a. af bagatelgrænse (ingen udledning af forureningsstoffer overhovedet), miljøvurdering af recipient (konkret miljøvurdering for at belyse recipientens følsomhed over for udledning) af og samlet pulje af påvirkning fra
virksomheder og central spildevandsforsyning (den samlede tilladte pulje for
udledning kan deles mellem central spildevandsforsyning og virksomheder).
I samarbejde mellem samtlige relevante myndigheder og store spildevandsproducerende virksomheder samt under facilitering af et rådgivende firma afdækkes alle væsentlige fordele og ulemper samt barrierer og muligheder for
udledning af decentralt renset spildevand/procesvand til (lokal) recipient.
Bl.a. hos en række store fødevarevirksomheder er det et prioriteret ønske, at
dette arbejde prioriteres højt.

•

Udredningsprojekt om fordele og ulemper samt barrierer og muligheder i forbindelse med virksomheders genbrug af decentralt renset spildevand/procesvand i egen produktion. Dels i forhold til forskellige kvaliteter af
renset spildevand og dels i forhold til forskellige anvendelser af dette i produktionen, jf. afsnit 6.2.2.
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Specielt i fødevareindustrien er der krav om anvendelse af vand svarende til
drikkevandskvalitet, men fremadrettet er der behov for en vurdering og manual
for, hvorledes forskellige kvaliteter af renset spildevand/procesvand kan genbruges i produktionen til forskellige formål.
I samarbejde mellem samtlige relevante myndigheder og store spildevandsproducerende virksomheder samt under facilitering af et rådgivende firma afdækkes alle væsentlige fordele og ulemper samt barrierer og muligheder for
genbrug af decentralt renset spildevand/procesvand med henblik på at udarbejde en manual for, hvorledes forskellige kvaliteter af renset spildevand/procesvand kan genbruges i produktionen til forskellige formål.
Bl.a. hos en række store fødevarevirksomheder er det et udbredt og prioriteret
ønske, at dette arbejde prioriteres højt.
Udover ovenstående 3 initiativer, er der identificeret yderligere 3 mindre initiativer,
som også vurderes at kunne øge potentialet for decentral spildevandsrensning.
•

Analyse af, hvorledes dels større vandgenbrug i virksomhederne efter decentral rensning af spildevandet, og dels direkte lokal udledning fra virksomhederne af decentralt renset spildevand, vil påvirke vandbalancerne i grundvand
og recipienter. Der ønskes en analyse af, hvordan en generel omlægning i
større omfang fra central til decentral spildevandsrensning vil påvirke hele det
lokale og regionale vandkredsløb fra grundvandsindvinding til spildevandsudledning, jf. afsnit 4.2.3.

•

Beskrivelse af potentialer for og efterfølgende etablering af en ny rabatordning
for afledning af spildevand til den centrale spildevandsforsyning, som er renset til under myndighedernes krav beskrevet i tilslutningstilladelsen. Dvs. en
ordning, der svarer til det modsatte af særbidraget, og som belønner virksomheder, der gør en ekstra indsats for at rense spildevandet. Derved vil der være
et incitament til decentral spildevandsrensning, samtidig med, at det rensede
spildevand efterfølgende ledes til den centrale spildevandsforsyning, jf. afsnit
6.1.6.

•

Udredningsprojekt og vidensopsamlingsprojekt i forhold til best practice i vores
nabolande eller andre lande, hvor decentral rensning af spildevand spiller en
afgørende rolle i forhold til landets samlede spildevandsrensning. Dette kunne
bibringe værdifuld viden om, hvor og hvordan decentral spildevandsrensning
giver mest værdi for virksomheder og samfund, jf. afsnit 6.2.

Overordnet er der behov for samfundsøkonomiske og miljømæssige sammenligninger og vurderinger af henholdsvis decentral spildevandsrensning og central spildevandsrensning.
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BILAG 1
Forudsætninger for business cases
Anlægsår = 2015, regneteknisk antages dette som anlægsåretåret for alle beregninger
Beregningsår = 2014
Ibrugtagningsår = 2015
Drift og vedligeholdelse, der tages udgangspunkt i de oplyste drift og
vedligeholdelsesomkostninger der er oplyst af Grundfoss.
Diskonteringsrente = 4 %.
Omkostninger til vand, spildevand og særbidrag er beregnet ekskl. moms.
Der er regnet i 2014 priser.

Forklarende ift. overskrifterne i tabellerne for de forskellige business cases
Vandforbrug = Mængde af vand som virksomheden bruger.
Spildevand til kloak = Mængde af spildevand til kloak.
Spildevand til recipient = Mængde af spildevand som ledes til recipient.
Spildevand til genbrug = Mængde af renset spildevand til internt genbrug.
Særbidrag = Omkostninger i forhold til nuværende forureningskoncentrationer, som der skal
betales til særbidrag.
Omkostninger til spildevand = Omkostninger til at udlede spildevand til centralt renseanlæg
(eller lagune for Thise). Der er beregnet i forhold til trappemodellerne for de enkelte forsyningsselskaber.
Omkostninger til vandforbrug = Omkostninger til indkøb af vand.
Drift af anlæg – spildevand = Driftsudgifter til egen rensning af spildevand.
Drift af anlæg – vandgenbrug = Ekstra driftsudgifter i forhold til eget vandgenbrug. Dette skyldes at der i enkelte projekter er omkostninger til ekstra rensning, samt omkostninger til at
pumpe vandet tilbage i systemet. I nogle cases er vandet renset i en kvalitet, hvor det kan
genanvendes. Der regnes dog i forhold til at en tilladelse til genanvendelse ikke kan bevilliges.
Årlig udgift = Er udtryk for summen af de samlede omkostninger i løbet af et år.
Årlig besparelse i forhold til baseline = Differens mellem baseline og et scenarie.
Investering i anlæg = Anlægsomkostninger til etablering af anlæg.
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Investering i genbrug = Anlægsinvestering udover ovenstående investering for at kunne genanvende.
Investering i alt = Sum af to ovenstående.
Nutidsværdi = Nutidsværdien af en investeringen er den nutidige værdi af fremtidige betalinger. (i dag – 2014 – Beregningsåret) I dette tilfælde hvor vi regner over 20 år. Værdien af en
betaling i fremtiden vægtes lavere end en betaling i dag. Dette gøres fordi usikkerheden for
fastsættelse de fremtidige værdier er højere end den er i dag. Betalingerne vægtes med diskonteringsrenten (4%). Da alle værdier er omkostninger, er nutidsværdierne beregnede i positive værdier for af layouthensyn.
Besparelse i nutidskroner = Forskel i nutidsværdi imellem baseline og det enkelte scenarie.
Dvs. den årlige besparelse i 20 år inklusiv anlægsinvestering, som tilbagediskonteres. En negativ værdi betyder at investeringen ikke er rentabel og en positiv værdi betyder at de samlede
omkostninger inkl. investeringssummen lavere end baseline og derfor rentabel.
Intern rente = Forrentning af investering. Hvis denne er højere end 4% er det en indikation på
at det kan give et positivt afkast hvis man laver denne investering sammenliget med andre
scenarier. 4% er diskonteringsrente jf. Finansministeriets anbefalinger.
Tilbagebetalingstid = Tid for tilbagebetaling af investering.
Omkostning til vandforbrug pr. m3 = Pris for vand.
Omkostning til spildevandsforbrug pr. m3 = Pris for spildevand.
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BILAG 2
Workshop om decentral spildevandsrensning

