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Agenda

• Potentiale & status
• Rammerne & Systemafgrænsning
• Energi – interessant i fremtiden?
• Opsummering m. barrierer



Potentialet

En energiproducerende vandsektor, 
Niras, 2016

(Partnerskab for energiproducerende 
renseanlæg, MUDP)

• Energiproducerende spildevandssektor? Ja, potentialet er der



Energiproducerende renseanlæg



Energiproducerende

Energiforbrug Energiproduktion

<
El
Fjernvarme
Naturgas
Olie

Biogas
El
Varme

Energioptimering



Driver

• Økonomisk incitament
• Ejerstrategi – Grøn profil
• Fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere
• Kompetenceudvikling
• Ny teknologi



Rammerne



Energiproducerende renseanlæg

Små renseanlæg uden rådnetank
Nej, IKKE uden hjælp

• Termisk energi, varmepumper
• Vindmøller
• Solpaneler
• Slam til renseanlæg med RT

Energi



Energiproducerende renseanlæg

Større renseanlæg med rådnetank
Ja, gode muligheder 

– Reduktion af energiforbrug
– Forøgelse af energiproduktion

(afhænger af spildevandssammensætningen)

+ Biomasser
+ KOD
+ Septisk slam
+ Industri 
+ Fedt



Systemafgræsning

63-103%

122 -152%



Klimaneutral

• Energineutralt renseanlæg ikke nødvendigvis lig med CO2 neutralt renseanlæg
• CO2 opgørelser - livscyklus-tankegang – systemafgrænsning
• Joker: Lattergas (og metan)

– Vi bliver nødt til at måle, og blive klogere!



Energiproduktion – interessant?

• Er energiproduktion overhovedet interessant i 2025 – 2040?
• Fremstilling af højværdiprodukter i stedet for energi?



Prioriteringspyramide



Opsummering – Energi/CO2

• Energiproducerende vandsektor ? JA, med god økonomi
• CO2 neutral vandsektor? Måske
• Klar kommunikationen omkring energi- og CO2 opgørelser

• Skærpede krav f.eks. fjernelse af miljøfremmede stoffer

Figur: IWA



Opsummering - barrierer
• Konsolidering

• Politisk pres - stil krav / belønning – teknologien er tilstede.

• Rammerne – stopklods for samarbejde mellem forsyningsarter
– Kildesorteret Organisk Dagrenovation
– Industrielle restprodukter
– Varmepumper
– Fosfor

• Innovation – prisloft, støttesatser

Figur: Lunds Universitet.



Barrierer og muligheder

Forretningspotentiale Ambitioner 

Forpligtelse, forbrugere

Udviklingsprojekter

Vision og mission

Business as usual Business as usual 

Risiko

Langsigtede løsninger

Forpligtelse, ejere

Ny lovgivning



Rammer (DANVA)



CO2, DANVA

• Nogle bidrag er nemme at opgøre
• Andre meget udfordrende

• Oftest de udfordrende som har 
størst indflydelse


