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SYMBIOSER MED SEKUNDAVAND

HOVEDPOINTER
Sekundavandssymbioser skaber både økonomi-
ske og miljømæssige gevinster, fordi mange 
industrier genererer en række vandfraktioner af 
forskellig kvalitet, der kan nyttiggøres i andre 
virksomheders produktion i stedet for vand 
direkte fra grundvandsressourcen. 

Sekundavand er en fælles betegnelse for vand, 
der er af en anden kvalitet end drikkevand – det 
kan altså være både vand af lavere eller højere 
kvalitet. Der er en lang række industrier, der 
genererer sekundavand. Det kan eksempelvis 
være industrielt processpildevand eller vandfor-
syningernes afværgeboringer. Typisk ledes 
sekundavand til kommunale renseanlæg som 
spildevand eller udledes direkte til miljøet. Der 
findes imidlertid alternative anvendelser for 
sekundavand, hvor vand af eksempelvis høj 
renhed genanvendes til formål, der kan udnytte 
denne egenskab. På samme måde kan vand af 
ringere kvalitet end drikkevand anvendes i 
stedet for drikkevand, hvor der f.eks. blot stilles 
krav til, at udstyr ikke stopper til. 

ANVENDELSESMULIGHEDER
Konkret kan sekundavand udnyttes ved at lede 
vandet hen til en anden virksomhed. Her kan 
vandet eksempelvis udnyttes til:
• Proces eller i produkter
• Vask, skyl og rengøring
• Køling og opvarmning
• Kraft- og varmeproduktion

STORE BESPARELSER
Der er store økonomiske gevinster at hente ved 
en sekundavandssymbiose i form af besparelser 
på indkøb af vand og lavere omkostninger i 
forbindelse med bortledning af spildevand. Der 
kan også være besparelser i form af mindre 
vandbehandling hos modtagervirksomheden, 
hvis sekundavandet har en højere kvalitet end 
drikkevand. En industrisymbiose kan derved 
være med til at reducere virksomhedernes 
driftsomkostninger, og dermed styrke virksom-
hedernes bundlinje og konkurrenceevne. 
Gevinsterne er oftest størst, når de to virksom-
heder ligger fysisk tæt på hinanden eller der er 
tale om store mængder vand. Udover de 
økonomiske gevinster spares der vand fra de 
danske grundvandsressourcer. 

Virksomheder, der enten genererer sekunda-
vand 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 SEKUNDAVAND

Sekundavand er defineret som vand af en anden 
kvalitet end drikkevand. Sekundavand kan derfor 
stamme fra en lang række forskellige kilder. I 
forbindelse med industrisymbioser kan sekunda-
vand eksempelvis være: 
• Processpildevand fra industrier 
• Renset spildevand fra industrier
• Bortpumpet grundvand fra grusgrave, 

kalkbrud og stenbrud mm.
• Vand fra afværgeboringer 
• Regnvand fra tage eller befæstede arealer

Vand fra overnævnte kilder ledes typisk til 
renseanlæg, hvor virksomheden skal betale 
vandafledningsbidrag eller direkte til miljøet 
(recipienten). Derfor er sekundavand velegnet til 
at indgå i industrisymbioser, hvor der gennem 
en alternativ udnyttelse kan opnås en øget 
økonomisk og miljømæssig værdi. Generelt bør 
vandstrømmen være separeret fra virksomhe-
dens øvrige spildevand, således at det vides, 

hvor spildevandet stammer fra, og spildevandet 
ikke indeholder vand fra f.eks. toiletskyl.

Det er særligt vandets egenskaber, der er 
afgørende i forhold til de formål, vandet kan 
anvendes til. Der er en række forskellige 
parametre, der kan beskrive karakteristika af 
sekundavand og dermed dets anvendelsesmulig-
heder. Disse er både fysiske (f.eks. lugt, farve og 
temperatur), mikrobiologiske (f.eks. E. Coli) og 
kemiske (f.eks. klorid, jern, kvælstof, miljøfrem-
mede stoffer m.fl.). 

Disse parametre har for eksempel betydning for, 
hvor længe vandet kan opbevareres. Hvis den 
afsættende virksomhed ikke genererer sekunda-
vand samtidig med, at den modtagende 
virksomhed skal bruge vandet, kan det være 
nødvendigt at etablere udligningstanke. I disse 
tilfælde er det vigtigt at være opmærksom på de 
mikrobiologiske parametre, hvis der som 
udgangspunkt er skadelige bakterier og lignende 
i vandet, da indholdet af disse øges over tid, hvis 

Vurderingsparametre

Vandkilder
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ikke der tilsættes klor eller foretages andre 
former for desinfektion. Derfor bør der i 
vandsymbioser tilstræbes samtidighed mellem 
produktion af og behov for sekundavand for at 
maksimere udbyttet og sikre en god økonomi. 
De kemiske parametre har blandt andet 
betydning for, hvorvidt der er salte, der kan 
udfælde og dermed tilstoppe udstyr. De kemiske 
parametre har også betydning for, hvor korrode-
rende vandet er og hvorvidt vandet kan udledes 
direkte til miljøet eller skal renses på renseanlæg. 

På forrige side ses forskellige kilder til sekunda-
vand samt dets egenskaber i forhold til tilgæn-
gelighed, egnethed mht. lagring og fysiske,  
kemiske og biologiske parametre1. 
 

2 UDNYTTELSESMULIGHEDER

I det følgende gennemgås forskellige udnyttel-
sesmuligheder for sekundavand, hvor de 
muligheder, der typisk stiller de skarpeste krav 
til vandets egenskaber i forhold til kemiske, 
fysiske og mikrobiologiske parametre, præsente-
res først. For at opnå den største økonomiske 
gevinst, bør genanvendelse af sekundavand ske 
ud fra en betragtning om, at vandet skal udnytte 
mest optimalt, hvilket kan illustreres som en 
pyramide, hvor hvert niveau repræsenterer en 
udnyttelse med større økonomisk og miljømæs-
sig værdi. I denne tænkning opnås den højeste 
værdi ved at anvende vand med gunstige 
egenskaber, f.eks. at det er blødgjort, til formål 
der kræver vand af samme type fremfor til 
formål, hvor vandets egenskaber ikke er lige så 
betydningsfulde. 

PROCES OG PRODUKT
Kravene til sekundavand, hvis det skal anvendes  
i industrielle processer eller direkte i produkter, 
varierer meget fra industri til industri. 

De store vandforbrugende industrier er føde-
vareindustrien og den farmaceutiske industri. 
Disse virksomheders produktion kræver typisk 
vand af meget høj kvalitet, men da disse 
virksomheder også tit har egen vandrensning, 
kan denne type industri være  potentielle 
modtagere af vand af lavere kvalitet end 
drikkevand fra vandværket, da vandet alligevel 

gennemgår avancerede renseprocesser. Dette 
kan medføre øgede omkostninger til vandbe-
handling – men kan dog være rentabelt ud fra 
en totaløkonomisk betragtning. 

VASK, SKYL OG RENGØRING
Sekundavand kan også anvendes til vask, skyl og 
rengøring. Til vask anvendes ofte blødgjort vand, 
hvor kalk er fjernet for at undgå udfældning og 
øge vaskeeffektiviteten. Vaskevand bliver ikke 
nødvendigvis forurenet i høj grad ved den 
oprindelige anvendelse og kan derfor potentielt 
genanvendes til vask og skyl i industrier, der ikke 
stiller høje krav til renhed. Det kan eksempelvis 
være til rengøring af køretøjer.

Grundet særlig restriktiv lovgivning inden for 
den farmaceutiske industri og fødevareindu-
strien kan sekundavand ikke anvendes til vask, 
skyl og rengøring inden for disse industrier, hvis 
ikke det er af drikkevandskvalitet eller bedre. 

KØLING OG OPVARMNING
Sekundavand er velegnet til køling i industrien. 
Det er vigtigt, at vandet ikke indeholder partikler 
eller salte, der kan bundfælde og dermed 
forårsage tilstopning i køleudstyret, men der er 
derudover ikke særlige krav til vandkvaliteten. 

Vand fra eksempelvis grundvandssænkninger 
eller afværgeboringer hentes typisk op af jorden 
ved en lav temperatur, der vil ligge under 
omgivelsernes temperatur. Vandets lave 
temperatur betyder, at det kan bruges til 
frikøling og dermed fortrænge den energi, der 
eksempelvis skal bruges til at drive kompresso-
ren i et traditionelt køleanlæg. 

Sekundavand kan anvendes til opvarmning ved 
at bruge vandstrømmen som energikilde til en 
varmepumpe. Ved store vandmængder kan der 
opnås betydelige energiudbytter ved at sænke 
temperaturen på vandet få grader. Det energiud-
bytte kan udnyttes enten internt eller kan 
leveres til fjernvarme og / eller nabovirksomhe-
der. 

KRAFT- OG VARMEPRODUKTION 
Anvendelse af sekundavand i forbindelse med 
kraft- og varmeproduktion er eksempelvis 
spædevand til fjernvarmeproduktion ligesom i 

1Tilpasset fra Naturstyrelsen (2014). Udredning om brug af sekundavand i Danmark. Miljøministeriet, København.
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vandsymbiosen i Faxe, der beskrives i eksem-
plerne nedenfor. Sekundavand kan også 
anvendes i forbindelse med eksempelvis 
røggasrensning.

Der er ingen lovmæssige hindringer for at 
anvende sekundavand i forbindelse med kraft- 
og varmeproduktion og derfor er dette allerede 
en relativt udbredt udnyttelse. 

EKSEMPEL - FAXE VANDSYMBIOSE
Royal Unibrew, Faxe Kalk, Faxe Vandforsyning og 
Haslev Fjernvarme ønsker i fællesskab at 
etablere to symbioser med sekundavand.

1. Overskudsvand fra boringer hos Faxe Kalk til 
udnyttelse som naturligt kølevand hos Royal 
Unibrew som alternativ til dyr fordampning af 
vand til køling.

2. Vand fra Faxe Vandforsynings afværgeboring, 
dvs. vand, der pumpes op for at reducere en 
forurening i at brede sig til vandforsyningen, 
udnyttes som spædevand hos Haslev 
Fjernvarme.

Symbiosepartnerne sparer dermed omkostnin-
ger til indhentning eller indkøb af vand og 
energi, og sikrer derigennem en væsentlig 
økonomisk gevinst.
 
EKSEMPEL – GENANVENDELSE  
AF VAND TIL TOGVASK
Berendsen i Holbæk vasker, leverer og håndterer 
tekstil- og hygiejneløsninger. På virksomhedens 
adresse i Holbæk håndteres særligt kitler og 
arbejdstøj, hvor der stilles særlige krav til renhed. 

Nabovirksomheden Regionstog i Holbæk står for 
togdriften på Odsherred- og Tølløsebanen. Dette 
inkluderer vask, vedligehold og reparation af 13 
togsæt. 

Berendsen genererer spildevand i forbindelse 
med vaskeprocessen. Dette spildevand er 
blødgjort, så kalk ikke udfældes, og vandet har 
ydermere et mindre restindhold af sæbe. På 
nuværende tidspunkt ledes dette vandet til det 
kommunale renseanlæg. Regionstog kan 

imidlertid udnytte vandet til vask af togsæt,  
hvor der i øjeblikket anvendes vand af drikke-
vandskvalitet fra det kommunale vandværk. 

3 ØKONOMISK GEVINST

Indgår to virksomheder i en symbiose, hvor 
sekundavand fra den ene virksomhed anvendes 
til proces eller andre formål hos den anden 
virksomhed, sparer den første virksomhed 
vandafledningsbidraget og den anden virksom-
hed vandprisen. Dertil kommer potentielle 
besparelser ved at behovet for vandbehandling 
kan reduceres, hvis en virksomhed modtager for 
eksempel blødgjort vand. Ved virksomheder 
med store vandforbrug kan dette føre til en 
væsentlig økonomisk gevinst.

Vandafledningsbidraget og vandprisen varierer 
fra kommune til kommune. Spildevandsforsy-
ningsselskaberne opkræver et variabelt vand-
afledningsbidrag efter den såkaldte ”trappemo-
del”, hvor virksomheder med et stort vandfor- 
brug betaler mindre end virksomheder med et 
lille vandforbrug. Det gælder dog som hoved-
regel, at vandafledningsbidraget er betragteligt 
højere end vandprisen. 

For virksomheder med store kølebehov kan 
udnyttelsen af sekundavand til køl betyde store 
reduktioner i driftsomkostningerne, da væsent-
lige energimængder kan spares. 

For de to eksempler gælder det i Faxe vandsym-
biose, at Royal Unibrew sparer indkøb af 16.000 
m3 vand årligt samt opnår en elbesparelse, der 
blev brugt i forbindelse m ed køling. Derudover 
sparer Faxe fjernvarme 6.000 m3 vand til spæde-
vand ved at anvende vand fra afværge-boringen. 

Ved at udnytte sekundavand til vask af togsæt, 
sparer Berendsen vandafledningsbidraget og 
Regionstog sparer indkøb af vand. Det forventes, 
at de to virksomheder kan opnå en samlet årlig 
besparelse på ca. 40.000 kr. Denne besparelse 
gør det økonomisk rentabelt at etablere en 
rørledning mellem de to virksomheder. 
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4 MILJØMÆSSIG GEVINST

Ved at bruge sekundavand i sin produktion, kan 
man spare på naturens ressourcer - i dette 
tilfælde grundvand. I Danmark stammer over 95 
% af drikkevandet fra grundvandsressourcerne. 
Denne ressource er gunstig, da vandet er af så 
høj kvalitet, at kun minimal behandling, typisk i 
form iltning og filtrering, er nødvendig. Til 
gengæld lukker flere og flere danske grund-
vandsboringer grundet bl.a. fund af pesticider 
og uforurenet grundvand er flere steder i 
Danmark en begrænset ressource. Derudover 
medfører en genanvendelse af sekundavand, at 
der spares rensning på renseanlægget, hvilket er 
en energikrævende og omkostningsfuld proces. 

Den energimæssige gevinst kommer fra et 
reduceret behov til pumpning, filtrering med 
mere, hvilket fører til et reduceret behov for 
tilført energi. Er denne energi produceret på fos-
sile brændsler reduceres deraf følgende 
drivhusgasudledningen. 

I vandsymbiosen i Faxe opnås en CO2 reduktion 
på ca. 280 tons om året, da Royal Unibrew sparer 
energi på køling. 

5 BARRIERER

Der er en række forskellige tekniske og/eller 
lovmæssige barrierer, der kan vanskeliggøre 
etableringen af en symbiose, hvor sekundavand 
udnyttes. Barriererne er typisk, hvorvidt vandets 
karakteristika lever op til de krav, der stilles af 
modtagervirksomheden samt de to barrierer, 
der er beskrevet i det følgende. 

HØJE ANLÆGSOMKOSTNINGER
Den væsentligste barriere i forbindelse med 
symbioser med sekundavand, er anlægsudgif-
terne forbundet med etableringen af vandled-
ninger mellem to virksomheder. Ledningsom-
kostningerne varierer alt efter, hvor ledningen 
skal etableres og hvor stor en vandmængde, der 
skal transporteres. Jo større en vandmængde, 
der skal transporteres, desto større økonomisk 
gevinst vil en symbiose skabe og dermed 
reduceres tilbagebetalingstiden for etablering af 
vandledninger. 

LOVMÆSSIGE BARRIERER
Der skal tages hensyn til gældende lovgivning, 
hvis en virksomhed ønsker at anvende sekunda-
vand fremfor drikkevand og lovgivningen 
varierer i forhold til anvendelsen og typen  
af virksomhed. For nogle anvendelser (f.eks. 
varmeproduktion og køling) er der ingen 
lovmæssige barrierer. Ønsker en virksomhed  
at anvende sekundavand til skyl og rengøring, 
kommer det an på typen af industri, hvilken 
lovgivning der er gældende.  

LOVGIVNING FOR ANVENDELSE AF SEKUNDAVAND
Følgende lovgivning kan være relevant i forhold til anvendelse af sekundavand i industrielle symbioser:
• Drikkevandsbekendtgørelsen (krav til virksomheder der fremstiller lægemidler og lignende)
• EU’s hygiejneforordning (ift. fødevareindustri)
• Spildevandsbekendtgørelsen (krav til udledning ift. eks. metaller og miljøfremmede stoffer)

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160400
http://www.euo.dk/dokumenter/retsakter/pop/32004R0852/
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=113752
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Med bidrag fra Linda Høibye (COWI)

for Erhvervsstyrelsen og Symbiosis Center 

For anvendelse i fødevareindustrien og den 
farmaceutiske industri er anvendelse af sekun-
davand ofte ikke muligt grundet krav i hhv. 
Drikkevandsbekendtgørelsen og EU’s Hygiejne-
forordning. Informationsboksen præsenterer 
relevant lovgivning i forbindelse med anvendelse 
af sekundavand til industrielle formål.  

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




