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Hvordan ser fremtiden ud for 
renseanlæggene i nærområdet? 

 
 
Nedlæggelse af mindre renseanlæg 
Fælles slambehandling 
Frakobling af uvedkommende vand 
Ny teknologi 
Ændringer i oplandet ved at virksomheder lukker 
Krav fra spildevandsplaner 



Prioitering af energibesparelser 
Prioritering af CO2-ideer Teknisk faktor: 

Teknisk faktor, ideen med den laveste værdi er nemmest at implementere 

1 Simpel styringsændring, justering. (Primært få 

mandetimer) 

Prioritering = Tilbagebetaling x teknisk faktor, laveste værdi er lig højeste prioritering 

2 Simpel 

udskiftning/renovering. 

3 Udskiftning/ombygning samt mindre 

tilpasning. 

4 Ombygning/tilpasning og evt. udskiftning af objekt. (Uden rådgiver og 

ligende) 

5 Ny projektering for ombygning/nybyg og anvendelse af rådgiver og 

lignende. 

Ide nr. Område 

Forslag / idé 

Emnetype 

Beskrivelse af forslag / idé Besparelse pr. år Omkostnin

g 

Tilbagebetalin

g 

Teknisk faktor Prioritering 

kWh 

ton 

CO2 kr* 

kr år 1-5 

1 

Renseanlæg generelt 

Bundbeluftning Der kan etableres bundbeluftning i vores renseanlæg, der er indikationer som viser 

en reduktion på op til 40 % i forhold til overfladebeluftning. En række faktorer skal 

tænkes ind- service – type af beluftning – mulige ændringer af belastningen. Det vil 

være et forholdsvist stort arbejde at skifte beluftning – projektet vil være langstrakt 

(2014??) 

              
EM Obs hvis anammoxanlæg realiseres bliver besparelsen mindre ca. 27% 1.500.00

0 668 1.170.000 10.000.000 8,547008547 5 43 Afventer NV 
NØ 150.000 67 117.000 3.000.000 25,64102564     
NV 360.000 160 280.800 5.000.000 17,80626781 5 89 I gang 

2 

Renseanlæg generelt 

Ændret drift af 

forklaringstanke 

Det bør vurderes om der kan fjernes mere kulstof fra spildevandet i 

forklarinstankene. Det vil derved blive muligt at producere mere gas i rådnetankene. 

Der skal tages hensyn til den øvrige drift af renseanlægget. Der kan overvejes en 

form for hydrolyse i forkalringstankene, dog kan det medføre meget betydelige lugt 

gener. I år 2008 var gasproduktionen højere end i år 2009 og 2010, som evt kan 

skyldes, at der er lavet noget hydrolyse i EM-FK. Inførsel af annamoxproces vil 

betyde, at mere slam kan ledes til RT. 

100.000 45 78.000 120.000 1,538461538 3 4,615384615 

Afventer 

idriftsættelse 

af anammox, 

da det kan 

påvirke de 

øvrige 

processer. 
3 

Renseanlæg generelt 

Centralisering af 

slambehandlingen 

Det er planen at centralisere slambehandlingen til kun at foregå på EM. Der er i dag 

taget skridt til transport af slam fra NØ og NV til EM, men det vil være muligt at 

reducerer driftsomkostningerne yderligere hvis slammet blev pumpet direkte til EM. 

Det vil på EM være muligt at udnytte slammet til gas produktion samt foretage en 

væsentligt bedre afvanding end på de to mindre anlæg.  

  0 0       0 

Slam fra NØ 

transporteres 

til EM 
El (Slam fra NV) 365.500 163 281.435   0 5 0 I gang 
Varme (Slam fra NV) 1.096.50

0 82 208.335   0 5 0 I gang 
4 

Renseanlæg generelt 

Slamdisponering Slammet disponeres i dag til landbrugsjord efter en kompostering, der skal 

foretages en vurdering af de konsekvenser denne fremgangsmåde har på vores 

CO2 regnskab. Det kan overvejes at ændre praksis. 

5.000 2 3.900 20.000 5,128205128 1 5,128205128 

Projekt om 

fælles jydsk-

fynsk 

slamfor-

brænding 
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