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SYMBIOSER MED SPILDEVANDSSLAM

HOVEDPOINTER
Symbioser, der udnytter spildevandsslam,  
skaber typisk både økonomiske og miljømæssige 
gevinster. Spildevandsslam bliver allerede 
udnyttet som energikilde og som gødning. Det 
er til gengæld muligt at opnå et endnu større 
udbytte ved at samarbejde med andre virksom-
heder og dermed øge værdien af slammet.
 
Spildevandsslam genereres ved driften af ca. 
1.400 renseanlæg i Danmark. Spildevandsslam 
kan være en værdifuld ressource med et højt 
indhold af næringsstoffer og organisk materiale, 
der kan omdannes til energi.

Symbioser muliggør, at værdien i spildevands-
slam udnyttes så optimalt som muligt gennem 
samarbejder med andre virksomheder. Et sådant 
samarbejde kan være med til at reducere 
driftsomkostningerne og øge indtjeningen, og  
er dermed godt for både bundlinjen og miljøet. 

ANVENDELSESMULIGHEDER
Spildevandsslam udnyttes allerede på nogle 
renseanlæg, hvor der produceres biogas ved 
anaerob udrådning. Næringsstofferne kan 
derefter udnyttes til jordforbedring. Andre 
renseanlæg forbrænder slam, hvorved energi-
indholdet udnyttes. 

Anaerob udrådning er en attraktiv udnyttelse af 
spildevandsslam, da det både er muligt at 
udnytte energiindholdet og recirkulere nærings-
stoffer. Det er imidlertid ikke alle renseanlæg, 
der har egen rådnetank, men via en symbiose 

kan virksomheden eksempelvis føre slammet  
til et andet renseanlægs rådnetank eller et 
biogasanlæg baseret på husdyrgødning (gylle). 

Det er også muligt at andre virksomheder 
leverer organiske restfraktioner til et rensean-
lægs rådnetank fremfor traditionel affaldsfor-
brænding. Herved kan renseanlæggets produk-
tion af biogas øges med en økonomisk gevinst til 
følge.

STORE BESPARELSER 
Håndtering af spildevandsslam er typisk 
forbundet med en omkostning for forsyningssel-
skabet eller virksomheden - eksempelvis som 
omkostninger ved behandling af slam, betaling 
til landmænd for udspredning, forbrændingsaf-
gift eller lignende. En symbiose medfører typisk 
en økonomisk gevinst, da driftsomkostningerne 
på renseanlægget ofte kan reduceres. Der kan 
også opnås en økonomisk gevinst for en partner-
virksomhed. Det kan eksempelvis være hvis 
denne som udgangspunkt betaler for at bort-
skaffe organiske restfraktioner og kan få 
reduceret denne omkostning ved at afsætte 
fraktionerne til biogasproduktion i en rådnetank. 

Virksomheder og forsyningsselskaber, der enten 
genererer spildevandsslam 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.dk) for at få mere viden 
og bistand til at identificere og udvikle sym-
biosepotentialerne.

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.dk
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1 SPILDEVANDSSLAM

Spildevandsslam er et restprodukt fra proces-
serne på et renseanlæg og kan groft opdeles i  
to typer: 
• Primær slam, der dannes hvis renseanlægget 

foretager primær bundfældning eller anden 
separering. Primær slam behandles i langt de 
fleste tilfælde ved anaerob udrådnelse før 
eventuel videreanvendelse. 

• Sekundær slam, der er bundfældet slam efter 
biologisk / kemisk rensning. Sekundær slam 
bliver ikke nødvendigvis tilført en rådnetank, 
da det eksempelvis kan spredes direkte på 
landbrugsjord1.

Typen af slam er afgørende for, hvilke anvendel-
sesmuligheder der er for slammet. Typisk 
producerer små renseanlæg kun sekundært 
slam, der undergår aerob stabilisering. Spilde-
vandsslam fra større renseanlæg består typisk  
af både primær og sekundær slam, der undergår 
anaerob udrådning. 

Udover vand består spildevandsslam hovedsage-
ligt af organisk materiale, der er velegnet til 
energiproduktion. Spildevandsslam indeholder 
også næringsstoffer, der gør spildevandsslam 
velegnet som gødning. 

2 UDNYTTELSESMULIGHEDER

Størstedelen af spildevandsslam spredes i dag 
på landbrugsjord. Resten forbrændes, eksporte-
res eller deponeres. Spildevandsslam er  godt 
egnet til at indgå i industrisymbioser, da der 
typisk er alternative udnyttelsesmuligheder, 
hvor det økonomiske og miljømæssige udbytte 
forøges. For at opnå den størst mulige økonomi-
ske og miljømæssige gevinst bør udnyttelsen ske 
ud fra en betragtning om, at slammets nærings-
stoffer og energiindhold skal udnyttes bedst 
muligt, hvilket kan illustreres som en pyramide. 
Et trin op i pyramiden repræsenter en forbedret 
udnyttelse af slammets egenskaber og dermed 
en højere økonomisk og miljømæssig værdi. 

I det følgende beskrives forskellige potentialer 
for symbioser, der tager udgangspunkt i de tradi-

tionelle udnyttelsesmuligheder og giver 
muligheder for at reducere bortskaffelsesom-
kostningerne og / eller øge indtjeningen. Til  
sidst beskrives et konkret eksempel, der er 
blevet identificeret i forbindelse med Erhvervs-
styrelsens program for Grøn Industrisymbiose.

Anaerob udrådning - biogasproduktion
I Danmark undergår ca. halvdelen af al spilde-
vandsslam anaerob udrådning, hvorved der 
produceres biogas som i et konventionelt 
biogasanlæg, der producerer gas fra husdyrgød-
ning (gylle). På renseanlæg, hvor der bundfæl-
des primær slam, ledes dette hen i rådnetanken 
for en tilsvarende udnyttelse. 

Typisk forbrændes den producerede biogas i  
en gasmotor, hvor varmen udnyttes internt på 
renseanlægget eller sælges som fjernvarme. 
Den producerede el leveres til nettet. Biogas kan 
også opgraderes, så det kan distribueres via 
naturgasnettet og anvendes til eksempelvis 
transport- eller procesformål. I flere tilfælde  
er opgraderet biogas for nuværende et af de 
eneste reelle alternativer til fossile brændsler og 
den har derfor stor klima- og miljømæssig værdi 
i disse anvendelser. 

Biogassen kan også sendes direkte til en anden 
virksomhed og bruges til procesformål. Det har 
den fordel, at det typisk kan lade sig gøre uden 
at skulle opgradere gassen. Det kan eksempelvis 
gøres ved at installere en ekstra brænder i en 
kedel, der producerer procesvarme, så den kan 
alternere mellem naturgas og biogas eller helt 
overgå til biogas. Denne udnyttelse af biogassen 
fortrænger ikke kun fossile brændsler, men giver 
også en højere udnyttelse af gassen, da moder-
ne kondenserende kedler typisk har en højere 
årsvirkningsgrad end kraftvarmeproducerende 
gasmotorer. Den økonomiske gevinst ved 
udnyttelse af biogas er afhængig af en række 
afgiftsmæssige forhold, der eksempelvis gør det 
mere fordelagtigt at anvende biogas til opvarm-
ning frem for at anvende biogas til procesformål. 
Symbiosepotentialerne for biogas er nærmere 
beskrevet i den generiske case ”Symbiosepoten-
tialer for biogas”2.

1Dette forudsætter, at slammet lever op til grænseværdierne i Slambekendtgørelsen (BEK nr. 1650 af 13/12/2006).
2For Symbiosis Center og Erhvervsstyrelsen, 2014

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13056
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13056
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Det er muligt at øge biogasproduktionen i rådne-
tanken ved at tilføre organiske restfraktioner fra 
eksempelvis storkøkkener og fødevareproduce-
rende virksomheder. Grindsted Biogas, der 
opereres af Billund Vand, er et eksempel på et 
biogasanlæg, der behandler både spildevands-
slam, husholdningsaffald og organiske fraktioner 
fra industrien. Dette kan være økonomisk 
fordelagtigt, hvis virksomheder, der genererer 
den organiske restfraktion, er placeret fysisk 
tættere på en rådnetank end et biogasanlæg. Se 
mere om udnyttelse af organiske restfraktioner i 
den generiske case ”Organiske restfraktioner”3.

For mindre renseanlæg, der ikke har egen 
rådnetank, er det en mulighed at transportere 
slammet til et biogasanlæg, der producerer 
biogas fra husdyrgødning eller en rådnetank på 
et andet renseanlæg. Den største økonomiske 
gevinst opnås, hvis biogasanlægget eller det 
andet renseanlæg er placeret fysisk tæt på 
renseanlægget. Blåbjerg Biogas er et eksempel 
på et biogasanlæg, der producerer biogas af 
både gylle, spildevandsslam og organiske 
restfraktioner. 

GØDNING
De fleste typer slam er velegnede som gødning 
på landbrugsjord, hvor særligt fosforindholdet er 
et vigtigt bidrag, der i mange tilfælde kan dække 
markens behov fuldstændigt. Spildevandsslam 
indeholder også andre nærringsstoffer såsom 
kvælstof, kalium, magnesium og svovl.

Udspredning af slam reguleres i Slambekendtgø-
relsen, der indeholder en række grænseværdier 
for bl.a. miljøfremmede stoffer og tungmetaller. 
Hvor slammet må spredes afhænger desuden af, 
hvorvidt slammet er hygiejniseret eller ej. 
Hygiejniseret slam kan spredes på alle typer 
landbrugsjord og i private haver, og kan dermed 
anvendes på en række arealer, hvor det kan 
supplere brugen af handelsgødning. Hygiejnise-
ringen kan opnås enten ved varmebehandling 
eller ved tilsætning af brændt kalk, hvorved pH 
hæves. På denne måde forøges slammets 
økonomiske værdi som gødning. 

I symbiosesammenhænge kan der være virksom-
heder, hvis restprodukter er et supplement til 
næringsstofferne i slammet eller kan bidrage til 
en hygiejniseringsproces, så omkostningerne 
hertil reduceres. Dermed bliver hygiejniseringen 
mere rentabel. 

FORBRÆNDING
Forbrænding er en måde at udnytte spildevands-
slam på, hvis slammet overskrider grænsevær-
dier i Slambekendtgørelsen og dermed ikke kan 
spredes på landbrugsjord. Det kan også være 
politisk vedtaget i den pågældende kommune, at 
man ikke ønsker at sprede spildevandsslam på 
landbrugsjord.

Det høje vandhold i spildevandsslam betyder, at 
det skal tørres, inden det kan forbrændes. 
Fordelen ved at anvende slam til forbrænding er 
udnyttelsen af energiindholdet. Brændværdien 
for slam er ca. 12 GJ/ton tørstof. Det tørrede 
slam kan forbrændes enten i eget forbrændings-
anlæg eller i et konventionelt affaldsforbræn-
dingsanlæg. 

Det er også en mulighed at slammet udnyttes 
som brændsel og råstof i produktion hos en 
industrivirksomhed. Dette er tilfældet for 
cementproducenten Aalborg Portland, der 
modtager tørret spildevandsslam fra Aalborg 
Kommunes renseanlæg. Det tørrede slam 
erstatter kul, og asken inkorporeres som en del 
af den færdige cement. Den overskydende 
varme fra cementproduktionen leveres til 
Aalborg Kommunes fjernvarmenet. 

Ulempen ved forbrænding er, at næringsstof-
ferne i asken bliver utilgængelige for planter og 
disse recirkulereres dermed ikke.  Nye teknolo-
gier er under udvikling for at udvinde fosfor fra 
asken, så næringsstoffer kan recirkuleres på 
eksempelvis landbrugsjord.

3For Symbiosis Center og Erhvervsstyrelsen, 2014
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EKSEMPEL – HOLBÆK KALKSYMBIOSE 
Renseanlægget i Holbæk er et middelstort 
renseanlæg med en kapacitet svarende til 
60.000 personer og drives af Holbæk Spilde-
vand. Sekundær slam bliver efter udrådning 
spredt på landbrugsjord. Strandmøllen Industri-
gas i Holbæk producerer acetylengas, der 
anvendes til svejsning. Et af biprodukterne ved 
produktionen er læsket kalk, der ligeledes bliver 
spredt på landbrugsjord. Begge produkter er en 
omkostning for virksomhederne at bortskaffe, 
men ved at kombinere de to produkter dannes 
et gødningsprodukt af en højere værdi, end de 
to produkter har hver for sig. Kalken stabiliserer 
slammet ved at øge pH. Det nye produkt bliver 
afprøvet på markerne ved Ryegaard og Truds-
holm Godser. 

3 ØKONOMISK GEVINST

Den økonomiske gevinst ved at udnytte spilde-
vandsslam i industrisymbioser er for rensean-
lægget typisk reducerede driftsomkostninger  
og en forøget indtægt. Den økonomisk gevinst 
afhænger af, hvordan slammet bortskaffes som 
udgangspunkt, hvilket typisk afhænger af 
renseanlæggets størrelse og dermed mængden 
af slam, der håndteres. Forbrænding af slam er 
relativt dyrt, da etablering af et tørringsanlæg er 
omkostningsfuldt. Derudover følger depone-
ringsafgifter, hvis den producerede aske ikke 
anvendes i produkter såsom cement. Derfor kan 
der opnås en betydelig økonomisk gevinst, hvis 
slammet i stedet anvendes til biogasproduktion 
med efterfølgende spredning på landbrugsjord. 

Renseanlægget kan opnå en øget biogasproduk-
tion ved at tilføre organiske restfraktioner til 
rådnetanken og dermed øge sin indtægt, hvis 
denne energi sælges. Tilføres primær slam til 
rådnetanken opnås, udover et øget biogasud-
bytte, reducerede driftsomkostninger, da dette 
slam ikke skal igennem den biologiske / kemiske 
renseproces. 

Bortskaffelse af spildevandsslam til landbrugs-
jord er typisk en omkostning for renseanlægget. 
Opgraderes gødningsværdien af slammet ved 
eksempelvis tilsætning af kalk, kan denne 
omkostning potentielt reduceres, da værdien  
af gødningen øges. 

Holbæk Spildevand og Strandmøllen betaler 
sammenlagt ca. 1 mio. kr. om året for bortskaf-
felse af hhv. spildevandsslam og læsket kalk. 
Disse omkostninger forventes reduceret ved  
at kombinere de to fraktioner, da det dannede 
gødningsprodukt har en højere økonomisk værdi 
end de to fraktioner hver for sig. 

4 MILJØMÆSSIG GEVINST

Den miljømæssige gevinst varierer alt efter, 
hvordan slammet anvendes før en eventuel 
symbiose. Udgangspunktet for de fleste af 
fraktionerne er, at de for nuværende forbrændes 
eller udspredes på landbrugsjord. 

En vigtig miljømæssig gevinst ved at anvende 
spildevandsslam til gødningsprodukter fremfor 
forbrænding, er muligheden for at recirkulere 
næringsstoffer til jorden. Kvælstof, kalium og 
fosfor er nødvendige for, at planter kan gro og 
kan tilsættes markerne enten gennem handels-
gødning eller gennem afgasset spildevandsslam 
og dyregødning. Det vil sige, at udspredning er 
med til at fortrænge handelsgødning, der hoved-
sageligt importeres til Danmark. Særligt fosfor er 
en ressource, der er stor fokus på at recirkulere, 
da den kun udvindes ganske få steder i verden 
og er en ikke-fornybar ressource. 

Hvis spildevandslammet forbrændes og energien 
afsættes som varme til fjernvarmenettet, 
erstatter den brændsel, som fjernvarmen ellers 
produceres af. Den miljø- og klimamæssige 
gevinst ved dette er naturligvis maksimal, hvis 
fjernvarmen produceres på fossile brændsler 
såsom kul og naturgas. 
 
Den miljømæssige gevinst ved Holbæk kalksym-
biose opnås ved at hygiejniseret slam kan 
udbringes på andre arealer, end hvor det hidtil 
har været spredt. På disse arealer fortrænges 
brug af handelsgødning og virgint kalk. Genan-
vendelse af fosfor vil kunne sikre en diversifice-
ring af forsyningen og en mindre afhængighed  
af importerede næringsstoffer.
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5 BARRIERER

De barrierer, der opstår i forbindelse med 
etableringen af industrisymbioser med anven-
delse af slam, varierer alt efter, hvordan 
spildevandsslammet udnyttes. 

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

INDHOLD AF TUNGMETALLER OG  
MILJØFREMMEDE STOFFER
Spildevandsslam kan indeholde tungmetaller  
og en række miljøfremmede stoffer fra f.eks. 
rengøringsmidler. Koncentrationen af disse 
afhænger af designet af renseanlægget og 
specielt sammensætningen af spildevandet.

Som før nævnt regulereres udspredning af 
spildevandsslam via Slambekendtgørelsen. Hvis 
spildevandsslammet ikke kan leve op til grænse-
værdierne, begrænser det udnyttelsesmulighe-
derne, da slammet i så fald ikke må spredes på 
landbrugsjord. I disse tilfælde kan forbrænding 
være en løsning, hvor energiindholdet i slammet 
udnyttes og næringsstofferne potentielt på 
længere sigt kan udvindes fra asken. Der 
eksporteres desuden en mængde spildevands-
slam til Tyskland, hvor reguleringen for tungme-
taller ikke er nær så restriktiv som den danske, 
da det fra mark til mark vurderes, hvor stor en 
mængde tungmetaller, der må spredes. 

Renseanlæggene kan via kildesporing potentielt 
finde kilden til tungmetallerne eller de miljø-
fremmede stoffer, der overskrider grænseværdi-
erne, og dermed reducere udledningen af disse. 
Ved at gøre dette kan spildevandsslammet i 
mange tilfælde leve op til grænseværdierne i 
Slambekendtgørelsen og det er dermed igen 
muligt at recirkulere næringsstoffer til dansk 
landbrugsjord. 

Indholdet i spildevandsslam fra husholdninger  
er også en barriere, hvis slammet skal behandles 
på et biogasanlæg. Det er kun enkelte biogasan-
læg, der modtager spildevandsslam, da dette 
begrænser mulighederne for at digestatet (den 
afgassede gylle og slam) spredes til marker, der 
følger Arlas forskrifter (”Arlagården”). Disse 
forskrifter stiller bl.a. krav til sporbarhed, som 
slam fra husholdningsspildevand ikke kan leve 
op til.

TRANSPORT AF SLAM
Spildevandsslam indeholder inden udrådning 
og/eller inden afvanding kun 3-5 % tørstof. Det 
bevirker, at de indeholdte næringsstoffer og 
organiske stoffer udgør en relativt lille del af  
den samlede masse. 

Skal slammet udnyttes andre steder end på 
renseanlægget, hvor det er genereret, er 
transport af slammet være nødvendigt, og her 
øges omkostningerne væsentligt af den høje 
mængde vand, der skal transporteres sammen 
med de ønskede stoffer. Det høje vandindhold 
og medførende forhøjede transportomkostnin-
ger er særligt en barriere, hvis slammet skal 
transporteres til en rådnetank eller et biogasan-
læg. Her forafvandes slammet typisk, men har 
stadig et relativt højt vandindhold – det kan dog 
stadigt være rentabelt at transportere spilde-
vandsslam fra en totaløkonomisk betragtning,  
da den øgede biogasproduktion giver en øget 
indtægt. 
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