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SYMBIOSER MED OKKERSLAM

HOVEDPOINTER
Industrisymbioser med okkerslam skaber både 
økonomiske og miljømæssige gevinster. Ressour-
cen optræder i anseelige mængder og kan 
nyttiggøres ved biogasproduktion eller spilde-
vandsrensning.

På danske vandværker iltes det oppumpede 
grundvand for at fjerne specielt jern og mangan. 
Under iltningen udfældes okkerslam, som 
hovedsageligt består af jern(hydr)oxider. 
Okkerslam går også under navnene okkervand, 
vandværksslam, skyllevandsslam og vandforsy-
ningsslam.

I Danmark drives godt 2600 vandværker, hvoraf 
størstedelen genererer okkerslam, som bliver 
forvaltet på forskellig vis. Typisk anses okker-
slammet som et spildprodukt og søges bortskaf-
fet lettest og billigst muligt. I mange tilfælde 
bortskaffes okkerslam til deponianlæg mod et 
betragteligt modtagegebyr.

ANVENDELSESMULIGHEDER
Da okkerslam hovedsageligt består af jernfor-
bindelser, eksisterer der gode eksempler på 
nyttiggørelse af materialet på renseanlæg og  
i biogasanlæg. Jern kan anvendes til fældning  
af fosfor, reduktion af svovlbrinte i biogas og 
begrænsning af lugt fra trykledninger med 
spildevand.

STORE BESPARELSER 
Vandværker har altså mulighed for at bortskaffe 
sit okkerslam til modtagere, som har direkte 
gavn af ressourcen. Dermed kan vandværket 
opnå besparelse på bortskaffelsen, mens 
modtageanlæggene kan opnå besparelser som 
følge af optimeret drift samt reduceret behov 
for alternative tilsætningskemikalier.

Gennem industrisymbioser kan okkerslammet 
således forvandles til en værdifuld ressource 
frem for et spildprodukt, hvilket gør et sådant 
symbiosesamarbejde godt for bundlinjen, 
styrker konkurrenceevnen og reducerer drifts-
omkostninger, alt i mens der opnås en miljø-
mæssig gevinst.  

Virksomheder, der enten genererer okkerslam 
eller kunne være interesserede i at modtage  
det, kan kontakte enten Symbiosis Center  
(www.symbiosecenter.dk) eller den nationale 
Task Force for Grøn Industrisymbiose under 
Erhvervsstyrelsens program for Grøn Omstilling  
(www.groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk)  
for at få mere viden og bistand til at identificere 
og udvikle symbiosepotentialerne.
 

HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE?
En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds 
produktionsproces.
 
En internationalt kendt industriel symbiose er Kalundborg Symbiosis, hvor en række virksomheder udveksler både materialer, energi og vand. 
Læs om Kalundborg Symbiosis og om Symbiosis Center på: www.symbiosecenter.dk

Grøn Industrisymbiose er et program under Erhvervsstyrelsen, hvor der, i samarbejde med de Danske Regioner, er nedsat en task force med 
formålet at identificere og facilitere symbioser i hver af de fem danske regioner. Læs mere om Grøn Industrisymbiose på:  
www.groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk
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1 OKKERSLAM

Ved traditionel vandbehandling på de danske 
vandværker beluftes det oppumpede råvand. 
Hensigten med dette er hovedsageligt at 
udfælde opløste metalioner. Metallerne 
udfældes som tungt opløselige salte, som 
tilbageholdes i filtre. Filtrene returskylles 
jævnligt, og på størstedelen af de danske 
vandværker ledes dette skyllevand gennem en 
bundfældningstank eller nedsives i sø eller grøft. 
I disse tilfælde ophobes denne okkerslam og må 
bortskaffes med mellemrum. Andre, især mindre 
vandværker, udleder skyllevandet direkte til 
kloak eller i visse tilfælde til vandløb.

Der er ingen fast praksis for håndtering af den 
genererede okkerslam på vandværkerne. Det 
lader generelt til at afhænge meget af tradition 
og lokale forhold. Fra bundfældningstanken er 
det eksempelvis udbredt at få suget okkerslam-
met direkte af slamsuger flere gange årligt. Fra 
nedsivningssøer graves ”søen” gerne tom for 
okkerslam som herefter drænes i slambede 
inden afhentning. Tørstofindholdet (TS) svinger 
således fra ganske få procent helt op til 80 
procent.

Okkerslam består overvejende af jernoxider og 
-hydroxider, men indeholder som regel også 
andre metaloxider, som mangan- og aluminium-
oxider, samt en række spormetaller, bl.a. arsen. 
Det organiske indhold udgør op til 5 % af TS. 
Derudover indeholder okkerslammet også en 
mindre mængde fosfor. 

Mængden af okkerslam, der dannes, afhænger 
hovedsageligt af råvandets jernindhold, som 
varierer betydeligt i Danmark. På landsplan er 
mængden af okkerslam tidligere blevet estime-
ret til 2500 ton TS/år. En rundspørge indikerer, 
at den årlige produktion af okkerslam varierer 
geografisk helt fra 0,5 til 15 kg TS pr. 1000 m3 
produceret vand med et gennemsnit på 4,7 kg 
TS pr. 1000 m3. Mængden afhænger af jernind-
holdet i det oppumpede vand.

På vandværkerne opfattes okkerslam generelt 
som et spildprodukt, der ønskes afskaffet lettest 
og billigst muligt.

2 UDNYTTELSESMULIGHEDER

Nuværende praksis for bortskaffelse af okker-
slam varierer meget blandt de danske vandvær-
ker. I mange tilfælde er det den gængse praksis 
at få okkerslam afhentet til deponi – sådan har 
man altid gjort, og det fungerer. Dette er dog 
forholdsvist bekosteligt for vandværket. Andre 
årsager til deponering af okkerslam kan være,  
at specifikke stoffer optræder i for høje koncen-
trationer (jf. afsnit 5). Der eksisterer imidlertid 
alternative metoder til bortskaffelse af okker-
slam, hvor udgifterne kan reduceres og hvor 
ressourcen opnår en værdi, da den kan nyttig-
gøres.

OKKERSLAM TIL BIOGASANLÆG
På biogasanlæggene tilsigtes det at reducere 
indholdet af svovlbrinte (H2S) i biogassen for at 
skåne gasmotor, reducere lugtgener og/eller for 
at øge renheden af den endeligt producerede 
gas ved opgradering til naturgaskvalitet. Der 
eksisterer adskillige teknologier til afsvovlning af 
biogas, f.eks. med biologisk svovlfilter eller ved 
tilsætning af jernklorid til reaktoren. I sidst-
nævnte tilfælde bindes svovl af det opløste jern, 
som dermed fjernes fra gasfasen. Derudover 
udfælder jernet opløst fosfor, hvilket er en fordel 
i rådnetanke på spildevandsanlæg, hvor 
indholdet af fosfor i rejektvandet ønskes så lav 
som muligt. I fælles biogasanlæg kan denne 
fosforudfældning desuden bidrage til en højere 
koncentration af fosfor i fiberfraktionen ved 
separering af digestatet, hvilket i nogle tilfælde 
kan efterstræbes.

Den industrielt producerede jernklorid, eller den 
alternative afsvovlningsteknologi der benyttes, 
kan imidlertid helt eller delvist erstattes ved 
tilsætning af okkerslam, grundet dets høje 
jernindhold. Under de reducerende forhold i en 
biogasreaktorer opløses okkerslammet effektivt, 
hvormed jernet aktiveres og udfældes sammen 
med fosfor og svovl. Biologiske filtre er en anden 
udbredt teknologi til afsvovlning af gassen, og i 
dette tilfælde kan tilsætning af okkerslam 
reducere belastningen på fileret, som dermed 
kræver mindre vedligehold. Man kan således 
gøre et sådan afsvovlingssystem mere fleksibelt 
ved at have okkerslam opbevaret og tilsætte det 
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i forbindelse med introduktion af en bestemt 
type biomasse med særligt højt svovlindhold.  
På samme tid fungerer tilsætningen af okker-
slam også svagt pH-hævende, hvilket kan være 
en fordel i biogasreaktorer med for lav pH. 
Tilsætning af okkerslam til biogasprocessen 
foregår på flere danske biogasanlæg.

OKKERSLAM TIL RENSEANLÆG
Kontakten mellem vandværker og renseanlæg er 
blevet tættere i forbindelse med, at de i mange 
tilfælde er blevet samlet under samme forsy-
ningsselskab. Som resultat deraf, er det blevet 
udbredt blandt vandværker i denne konstalation 
at bortskaffe okkerslam til renseanlæg. Som 
udgangspunkt er det et oplagt sted at komme  
af med materialet, da det ikke har nogen negativ 
effekt på processen i renseanlægget. Her er man 
også vant til at håndtere store mængder slam, 
og okkerslammet vil udgøre en meget begræn-
set del af den endelige slamproduktion. 

Okkerslam kan derudover have en positiv effekt 
ved tilsætning til rensningsprocessen, da jern 
udfælder fosfor, som dermed tilbageholdes i 
spildevandsslammet og ikke udledes sammen 
med rejektvandet til vandløb eller lignende. Af 
samme årsag er det normal praksis at tilsætte 
industrielt produceret jern- eller aluminumklorid 
til renseprocessen, men det er påvist, at 
jernindholdet i okkerslam kan have samme 
effekt. Effekten er dog begrænset, da okkerslam-
met ved direkte tilførsel til de aerobe processer  
i et renseanlæg er svært opløseligt, hvorfor 
størstedelen af jernet ikke er reaktivt. Der 
forskes i øjeblikket i, hvordan effektiviteten af 
tilsat okkerslam kan øges på kommerciel skala, 
da det i øjeblikket er begrænset hvor meget 
fældningskemikalie, der kan erstattes ved 
tilsætning af ubehandlet okkerslam. 

Derudover kan rensningsanlæg med fordel 
tilsætte okkerslam til spildevandledninger, hvor 
lugtgener som følge af svovlbrinte-dannelse 
ønskes reduceret. Dette kan ofte være tilfældet i 
spildevandsledninger som ligger langt fra et 
renseanlæg og har et begrænset spildevands-
flow. Som det er tilfældet i et biogasanlæg, er 
okkerslam opløselig i det reducerende miljø i 
spildevandsledningen, og dermed reagerer jern 
effektivt med svovl, som dermed ikke afgasser. 

Hvis vandværket tilfældigvis er placeret tæt på 
en sådan spildevandsledning, vil det have 
samme effekt at aflede okkerslam/-vand direkte 
til kloakken.

Ved at indgå i en sådan symbiose kan vandvær-
ket komme af med et restprodukt og rensean-
lægget modtage et let håndterbart affaldspro-
dukt, som desuden også har en værdi ved at 
kunne erstatte en begrænset mængde industri-
elt produceret kemikalie til fosforudfældning på 
renseanlægget samt reducere svovlbrinte i 
spildevands-ledningsnettet.

ALTERNATIVE ANVENDELSER
I få tilfælde bortskaffes okkeslam ved udbring-
ning på landbrugsjord. Derudover eksisterer 
nogle nyere anvendelsesmetoder, som ikke er 
kommercialiserede endnu, men som på sigt 
muligvis kan blive relevante. Okkerslam har 
nemlig vist sig at kunne reducere udvaskningen 
af uønskede stoffer fra forurenet jord1 samt virke 
vandkvalitetsforbedrende ved tilsætning til 
fosforbelastede søer2. 

EKSEMPEL – UDNYTTELSE AF OKKERSLAM I 
BIOGASANLÆG
Nysted Biogas producerer biogas ved anvendelse 
af gylle og anden organisk affald som substrater. 
Derudover modtager anlægget okkerslam fra 
Regionalvandværket i Vesterborg. Gennem jævn-
lig tilførsel af okkerslam til anlæggets blandings-
tank kan det biologiske svovlfilter aflastes og 
kræver dermed mindre vedligehold. Dette spiller 
især en vigtig rolle ved tilførsel af biomasser, 
som giver anledning til særligt højt svovlindhold 
i gassen (f.eks. sukker). I 2013 leverede områ-
dets  vandværker – mod et mindre modtagege-
byr – 250 m3 okkerslam (11-13 % TS) til Nysted 
Biogas, hvoraf Regionalvandværket i Vesterborg 
leverede ca. 50 m3. Vandværkerne er forpligtet 
til at levere en analyse af deres okkerslam hvert 
år, så Nysted Biogas kan sikre, at de lever op til 
alle krav i forbindelse med efterfølgende tilførsel 
af det afgassede materiale til landbrugsjord (jf. 
afsnit 5). Begge parter er tilfredse med samar-
bejdet, og Nysted Biogas vil gerne modtage 
mere okkerslam.

 1Sanne Skov Nielsen (2013). Ph.d.-afhandling: Stabilization of arsenic and chromium polluted soils using water treatment residues.
 2Naturstyrelsen (2012). Rapport: Anvendelse af okkerslam til restaurering af søer
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EKSEMPEL – UDNYTTELSE AF OKKERSLAM I 
RENSEANLÆG OG SPILDEVANDSNET
SK Forsyning driver vandværker og renseanlæg i 
Slagelse Kommune. På to af forsyningens 
vandværker produceres tilsammen 1 mio. m3 
vand årligt, og der genereres i den forbindelse 
ca. 40 m3 okkerslam. Okkerslammet afhentes  
af SK Forsynings egne slamsugere og tilføres 
renseanlægget i Korsør. Udgifterne til bortskaf-
felse af okkerslam er således reduceret betyde-
ligt, og samtidig bidrager okkerslammet til 
fosforudfældning. Derudover afleder et af 
forsyningens vandværker sit okkerslam direkte  
til spildevandsnettet. Det har resulteret i en 
reduceret svovlbrinte-produktion i den pågæl-
dende spildevandsledning. Nu arbejder man 
videre på muligheden for at dosere okkerslam  
til lange spildevandsledninger. Okkerslammet 
analyseres jævnligt for at sikre, at det endelige 
slamprodukt lever op til alle krav ved efterføl-
gende udbringning på landbrugsjord (jf. afsnit 5).

3 ØKONOMISK GEVINST

Vandværkets omkostninger i forbindelse med 
bortskaffelse af okkerslam kan i mange tilfælde 
reduceres betydeligt. Deponiafgiften på 
okkerslam inkl. transport er op til 1100 kr./ton. 
Antaget en deponiafgift på 700 kr./ton, vil der 
årligt kunne spares ca. 25.000 kr. pr. 1 mio. m3 
produceret vand på et gennemsnitligt vandværk. 
Dette beløb afhænger af jordens jernindhold, 
tørstofindholdet i den bortskaffede okkerslam, 
deponiprisen samt størrelsen af evt. modtagege-
byr på biogas- eller renseanlæg, og beløbet kan 
dermed variere fra få tusinde til over 1 mio. kr.

Det er oplagt at samarbejde med et renseanlæg 
om afskaffelse af okkerslam, specielt hvis de to 
virksomheder er samlet under samme forsy-
ningsselskab. Udvekslingen af okkerslam i dette 
tilfælde vil være gratis og samtidig have en 
begrænset positiv effekt i renseanlægget, som 
på sigt muligvis vil kunne øges og kan reducere 
udgifterne til tilsætningskemikalier. Udgiften til 
transport vil ofte kunne begrænses, da vand-
værk og renseanlæg ofte ligger forholdsvist tæt 

og de fornødne faciliteter til transport af 
slamprodukter allerede haves.

Ved tilsætning af okkerslam i biogasanlæg vil 
man kunne reducere omkostninger til afsvovling 
af biogassen. Afhængigt af den benyttede 
afsvovlingsteknologi vil besparelser kunne opnås 
ved et begrænset behov for kemikalietilsætning 
eller vedligehold og drift af svovlfilter samt øget 
fleksibilitet. Biogasbranchen kæmper i mange 
tilfælde med skrøbelig økonomi, hvorfor enhver 
form for økonomisk optimering på det enkelte 
biogasanlæg bidrager til at gøre produktionen 
rentabel. Således vil vandværker, som afsætter 
okkerslam til biogasanlæg, også kunne forvente 
en reduceret udgift, da ressourcen opnår værdi 
hos biogasanlægget. Faciliteter til transport af 
slam haves typisk på biogasanlægget. Samlet set 
kan en gensidig fordelagtig aftale etableres 
mellem biogasanlæg og vandværk.

4 MILJØMÆSSIG GEVINST

Genanvendelse har en række miljømæssige 
fordele sammenlignet med deponi, der anses 
som det nederste niveau i affaldsheirarkiet.  

Ved at udveksle okkerslam vandværker og 
renseanlæg imellem vil produktion og transport 
af industrielt fældningskemikalie kunne reduce-
res i en vis grad. Transportdistancen vil i de 
fleste tilfælde ligeledes kunne reduceres og 
dermed begrænse drivhusgasudledningen.

I biogasanlæg vil man kunne reducere produk-
tion og transport af industrielt fældningskemika-
lie eller brug af anden teknologi til afsvovlning 
og evt. forsforudfældning. Samtidig vil man 
recirkulere den begrænsede mængde fosfor, 
som okkerslam indeholder. Da fosfor er en 
begrænset og nødvendig ressource i landbrugs-
produktion tilsigtes det ikke at ende i deponian-
læg. Derudover indeholder okkerslam en mindre 
mængde organisk materiale, som vil bidrage til 
gasproduktionen. 
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Unyttelse af okkerslam på biogasanlæg vil 
potentielt kunne forbedre anlæggets økonomi 
og dermed muligheden for at øge kapacitet og 
dermed gasproduktion. Biogas erstatter brugen 
af fossile brændsler til fordel og reducerer 
dermed drivhusgasudledningen, hvorfor en 
større udnyttelse af okkerslam til dette formål  
er ønskelige.

5 BARRIERER

I det følgende gives eksempler på barrierer for 
de beskrevne udnyttelsesmuligheder for 
okkerslam. Afsnittet er ikke udtømmende, og 
der kan opstå andre barrierer, der kræver en 
teknisk eller juridisk afklaring for at en sådan 
symbiose kan realiseres og være økonomiske 
attraktiv for de deltagende virksomheder. 

Okkerslam som ønskes tilsat til biogas- eller 
renseanlæg, hvorfra restproduktet anvendes til 
jordbrugsformål, er i dag ikke direkte omfattet  
af Slambekendtgørelsen3. I henhold til Miljøbe-
skyttelseslovens4 § 19  og Slambekendtgørelsens 
§ 29, skal kommunalbestyrelsen i stedet 
fastsætte de vilkår, der i det konkrete tilfælde 
skal opfyldes, for at reglerne i Slambekendtgø-
relsens kapitel 3-9 overholdes. Dette indbefatter 
bl.a. grænseværdier for specifikke tungmetaller 
og miljøfremmede stoffer, men også ”andre 
miljøskadelige stoffer". Derudover er der 
yderligere mulighed for at stille skærpede krav 
fra kommunalbestyrelsens side. Med hensyn til 
okkerslam vil der ofte fokuseres på indholdet af 
arsen, da tungmetaller og miljøfremmede 
stoffer normalt ikke er et problem i okkerslam. 

Indholdet af arsen i grundvand variere betyde-
ligt geografisk. Høje koncentrationer af arsen 
forekommer specielt på Lolland, i Syd- og 
Vestsjælland, i den vestlige del af Fyn samt i 
Østjylland. Ved almindelig vandbehandling på 
vandværket reduceres indholdet af arsen i 
drikkevand, så det opfylder grænseværdien. 
Arsen akkumuleres især i okkerslam ved at 
reagere med jernforbindelsernes aktive overfla-
der. Arsen-indholdet i okkerslam fra danske 
vandværker er målt i intervallet 18-3.200 mg/kg 

TS, men ligger oftest omkring 25-300 mg/kg TS. 
Ved arsen-værdier over 1.000 mg/kg TS klassifi-
ceres okkerslammet ifølge Affaldsbekendtgør-
elsen5 som farligt affald, på grund af grundstof-
fets kræftfremkaldende egenskaber. Hvis en 
virksomhed genererer farligt affald, skal det 
indberettes til kommunalbestyrelsen, som 
beslutter hvordan fraktionen skal behandles.  
Det er tidligere estimeret at ca. 20 % af den 
producerede okkerslam i Danmark overskrider 
denne grænseværdi. Typisk vil okkerslam i disse 
tilfælde skulle deponeres. 

Ved brug af okkerslam i rensnings- og biogasan-
læg fastsætter kommunalbestyrelsen ofte en 
grænseværdi for arsen-indholdet. Denne værdi 
varierer – der er eksempler på grænseværdier 
på både 1000 mg/kg TS, som kan relateres til 
Affaldsbekendtgørelen, og 20 mg/kg TS, som kan 
relateres til grænseværdien for kvalitetskravet 
for jord.

Ved tilbageskyld af sandfiltre inden bundfæld-
ning af okkerslam, bør det efterstræbes at 
minimere mængden af sand, der ender som del 
af okkerslammet. Sand er ikke ønskeligt i 
hverken biogas- eller og renseanlæg, hvor det 
kan resultere i slidtage og give problemer med 
ophobning.

Denne generiske case for industrisymbioser med 
nyttiggørelse af okkerslam har til formål at 
inspirere til en højere nyttiggørelse af okkerslam 
ved at beskrive de generelle muligheder for og 
udbytte ved sådanne symbioser. Casen må ikke 
bruges som dimensionerings- eller beslutnings-
grundlag.  

3BEK nr. 1650 af 13/12/2006
4LBK nr. 879 af 26/06/2010
5BEK nr. 1309 af 18/12/2012

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13056
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13056
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132218
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132218
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132218
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144826
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144826
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144826
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Casen er udarbejdet af Niras A/S, ved:

Nikolaj From, Hans Topholm,  Christian Eriksen og Erik C. Wormslev 

Med bidrag fra Linda Høibye (COWI)

for Erhvervsstyrelsen og Symbiosis Center 




